
■V-i&'-í íiswfcs’ 

teáíí V /■ 

!i; 



át 

Péír 
V > 

ANNEX 
ÜBRARY 

B 
088232 





Digitized by the Internet Archive 
in 2017 with funding írom 

BHL-SIL-FEDLINK 

https://archive.org/details/foldtanikozlony6187magy 



FÖLDTANI KÖZLÖNY 

187 fi. 



v.J/3 

ób 6 0 b b C. 

2o& 

\ ^ 
V !w / 

/ ■} i 



TARTALOMJEGYZÉK. 

Értekezések. 

1. Magyarország és Szerbia néhány jclleges vulkáni kőzeté¬ 

nek mikroskopi tanulmányozása, dr. Szabó Józseftől 

2. Ui adatok a „Frusca*Gora“ földtani ismeretéhez, dr. 

Koch Antaltól. 

o. Barbot de Marny „Geologicseskij ocserlc Chersonskoj 

Guberniji“ St-Petersbu.g. 1869. — fordította Legeza 

Viktor .. 

4. Jelentés a Hegyes-Drocsa hegységben tett földtani kirán¬ 

dulásokról, Lóczy Lajostól. (Egy táblával) . . . 

5. G. v. Rathnak a plagioklasokra vonatkozó legújabb ész¬ 

leletei, közli: dr. Koch Antal (Egy táb'ával) . . . 

6. Moravica-Vaskő eruptív kőzetei, dr. Szabó Józseftől 

(Egy térképpel).. 

7. A Duna-meder földtani viszonyainak befolyása Budapest 

és környékének vizáradására, Matyasovszky J.-tól . 

8. A Kammeni szigetek kőzetei, Inkey Bélától .... 

9. A Hideg-Számos vidékének geológiai viszonyai, Ktirthy 

Sándortól . ..r 

19. A glaukophan-trap s néhány más kőzet Lauráimban, dr. 

Szabó Józseftől. 

11. Jelentés a „Frusca-Gora“ hegységben tett geológiai gyűj¬ 

tés és kutatásról, I. Eruptív kőzetek, Popovics V. 

Sándortól. 

12. Felső-Lapugy mediterrán faunája, Halaváts Gyulától 

13. Trydimit Santorin szigetéről, Legeza Viktortól . 

14. Adatok magyarhoni ásványok újabb előjöveteléhez Nagy¬ 

bányán és Rézbányán, dr. Szabó Józseftől . . . 

Lap 

1 

21 

41. 

85 

110 

112 

139. 

150. 

165 

187. 

215 

229. 

241. 

247. 



II. 

Lap. 

15. A Lőcse környékén előforduló kárpáti homokkő petro- 

graphiai leirása, dr. Roth Samutól. 255. 

16. Adatok Zsarnócza vidékének földtan-bányászati viszo¬ 

nyaihoz, Liszkay Gusztávtól. 264. 

17. A Hegyes-Drócsa hegység ásvány-lelhelyei, Lóczy 

Lajostól. 275. 

18. Jelentés a ,,Frusca-Gora“ hegységben tett geológiai gyűj¬ 

tés és kutatásról ; II. Üledékes kőzetek, Popovits 

V. Sándortól.   288. 

19. Az 1876. évi nyári idény alatt a m. kir. földtani intézet 

geologjai által eszközölt földtani felvételek eredmé¬ 

nye; összeállította: Matyasovszky Jakab .... 301. 

I r o <1 a 1 o in- 

K. F. Peters. Die Donau und ilir Gebiet (Brockhaus. Inter 

nat. wissensch. Bibi. XIX. Bd. 1876). 52. 

M. 0. Silvestri. La dissociation chimique etles plienomenes 

Volcaniques. Revue scient. de la Francé et de lét¬ 

rang er. (N. 34. Paris 1875.) ^. 55. 

A nuramulitok rétegzeti jelentősége a délnyugati, közép¬ 

magyarországi hegység ó-l armadkori képződményei¬ 

ben, Hantkeu Miksától (Ertekez. kiadj, a m. tud. 

akad. V. köt. 6. sz. 1874) .'. 56. 

G. C. Groadhead. On the Well at the lnsane asylum, St. 

Louis County (Transact. of the Acad. of se. of. St. 

Louis. 1875). 57. 

Barbot de Marny. ,,Geologicseszky ocserk chersonskoj gu- 

berniji“ St. Petersburg 1869. 176. 

Jelenkori tengeri üledékek (Proceeding of the Koyal 

Society, Vol. XXIV.). 322. 

Tschernak: Miueralogische Mittheilungen, 1876. I. Ilefr. 321. 

Th Fuchs. Studieu iiber das Altér dér jüngeren Tertiár- 

bildungen Griechenlands. 333. 

Th. Fuchs. Ueber die in Vcrbindung mit Flyschgesteinen 

und grünen Schiefern vorkommenden Serpcntine bei 

Kumi auf Euboea .   336. 

C. Doelter : Die Bestimmung dér petrographisch wichtige- 

ren Mineralien durch das Mikroskop. 338. 

Pótadat dr. Szabó József előadásához. 339. 



III 

Lap. 
Vegyesek. 

Termés arany a gotthardi csillámpalában. 15. 

Valódi szénkorszakbeli nummulit .. 15. 

Most élő óriási cephalepodák. lő. 

A porosz állam bányái és sóraüvcinok termelése 1874-beu 16. 

A kincstári bányák, kohók és sómüvek termelése a po¬ 

rosz államban 1874-ben. 17. 

Spanyol kovandok . 17. 

Nickelércek előfordulása New-Oaledoniában .... 18. 

Két uj meteorita Átacamából. 18. 

A Baskuntschatskoje sóstó. 18. 

'A tenger vizének különféle szine. 18. 

Ausztria bányatermelése 1874-ben. 10. 

Berichte d. deutschen ebem. Gesellscbaft, Berliu 1875. . 58. 

Amerikai bróm. 60. 

Amerikai asbest-ipar . 60. 

A kéu extrahálása. 133. 

Az Iste Royal Laké superior rézelőjövete. 133. 

Egy meteorvas belsejéből nyert szénkénegkönegrcl . . 133. 

íligany-reducálás Cal'forniában. 134. 

A m. kir. földtani intézet ez idei felvételei .... 182. 

Nehány uj ásvány a mugraui grapbittelepekből . . . 183. 

A kalusz kainit. 183. 

A porosz állam kohó termékeinek átnézete 1869 - 1873-ig 184. 

A Gaskaldit. 184. 

Görögországi magnesit.  242. 

Egy ásványvíz mint ivóvíz. 242. 

A cillii írass. 243. 

Vulkáni kitörések és földrengések 1875-ben .... 245. 

A légköri levegő széusavtartalma. 246. 

Érdekes higanyércek Mexikóból. 272. 

Foeterle Ferenc f. 340. 

A gyémánt kőzetfuró. 340. 

Kősó és brómtermelés Ohióban . 340. 

Az éjszaUamerikai Egyesült Államok fém és széntermelése 

(1776-18761 . . 341, 



IV 

Lap. 

Régibb higany előjövet Görögországban ...... 342. 

A tajték előfordulása Görögország és Anatoliában . . . 342, 

Súiypátelőjövet Mykone szigetén . 342. 

Lithium tartalmú biotit 343. 

Az amer. Egyes. Áll. arany s ezüstterinelése 1874-ben . . 343. 

Egy új stalaktit barlang . . . 343. 

A porosz állam bánya- és sómüveinek termelése 1875 ben 344. 

Társulati ügyek. 

Közgyűlés 1876. január 26 án. 61. 

Szakgyiilés ,, január 12-én ; február 23-án ; márc. 22-én ; 

apr. 12-én ; máj. 17-éu nov. 8-án dec. 6-án. 

Titkári közlemények. 

A magyarhoni földtani társulat gyűléseinek sorrendje az 

1876. évre. .  20. 

Nyilvános nyugtatványozás 70, — 138, — 186, — 216, 

— 274 - 345. 

A magyarhoni földtani társulat tagjainak névjegyzéke . 72. 

A .,Földtani Közlöny11 1875. évi elő fizetői . . ... 80. 

A magyarhoni földtani társulatnak az 1875-ben beküldött 

könyvek jegyzéke.• . 81. 

Kérelem. 186. 

Figyelmeztetés. 246. 

Hibaigazítás .  246. 

Felszólítás.• 274. 

Tudósítás.  274. 

Hibaigazítás. 

307. lap alulr. 3-ik sor a végén kő, helyeit kőzetei veendő. 

304. lap alulr. 2-ik sor Alkó helytett Alhó. 

305. „ „ 11 ilc „ Pariolica helyett Poiloliea, 

307. „ felült-. Il ik „ Steiuhrucli ,, Steiii bucii, 

310. ,, alulr. 7. sor hegység részbeni hely. hegység-részben, 

310. „ „ 6 ik „ tartozik helyett tartoznak. 



1876. VI. évfolyam. 1. szám, 

® ® ® ® ® ® 

Kiadja 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 

A választmány megbízásából szerkesztik 

S AJ ÓH ELY 1 FRIGYES és ROTH LAJOS 

Titkári iroda, a hová a lapot és titkárságot illető mindennemű kér¬ 

dés intézendő : Budapest, VIII. kér. Zerge-utca, főreáltanodai épület, földszint. 

Hivatalos órák naponként 11—12-ig és 4—6-ig, 

TARTALOM: 

Magyarország és Serbia néhány jelleges vulkáni kőzetének mikros- 

kopi tanulmányozása, dr. Szabó Józseftől. — Vegyesek. — Társulati 

ügyek. — Titkári közlemények. - Melléklet. — 

Magyarország és Serbia nehány jelleges vulkáni 
közeiének mikroskopi tanulmányozása. 

Dr. Szabó Józseftől. 

(Felolv. a m. földt. társ. 1876. jan. 12-iki szakgyiilésén). 

Mióta a kőzetek tanulmányozása vékony csiszolatokban 

általánosabb lett, az irodalmi termékek mellett létrejött a 

taneszközöknek erre vonatkozó uj neme is, t. i. jelleges 

kőzeteknek vékony csiszolataiból összeállított gyűjtemények. 

Ilyenekből kiadott Berlinben Fness K. mechanicus és opti- 

cus már több sorozatot 30 példáuynyal; hasonlóképen Göt- 

tingában Voigt és Hochgesang is árulnak kőzetcsiszolatokat. 

Ha a példányok jól vannak összeállítva és szakava- 

*) Egy ilyen gyűjtemény 30 csiszolatból iskátulyában elhelyezve 

és leírással ellátva 15 tallér. (Fness, Berlin, Wasserthorstrasse 46.) 
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tuttau meghatározva, valóban hasznot hajtanak, és ezen ér¬ 

dekes vizsgálat természetébe sokkal jobban vezetik be a 

kezdőt, mint rajzok vagy puszta leírások. Fuess néhányszor 

Zirkel, lipcsei tanár, közreműködését vette igénybe és a kő¬ 

zettani mikroskopia ezen jeles szakemberétől, valóban érde¬ 

kes gyűjteménynek jutottunk birtokába. Magyarországi jel¬ 

leges kőzetek összeállítására, valamint a diagnosis megké- 

szitésére Fuess engemet kért fel, mit elfogadván, Magyar- 

ország és Serbia trachytjainak olyan jellegesebb példá¬ 

nyait állítottam össze, melyek nemcsak lángkisérletileg, ha¬ 

nem geológiai tekintetben is már tanulmányaim tárgyai 

voltak. A megküldött kézi példányokból, a melyeknél ter¬ 

mészetesen ki volt kötve, hogy elég szilárdak ltgyenek 

arra, hogy a csiszolási műtétet kiállják, a készítményeket 

már megkaptam, s azokat van szerencsém bemutatni, mint 

olyanokat, a melyek kiviteli tekintetben ép oly kifogás¬ 

talanok, mint Fuessnek előbbi gyűjteményei. A lemezek 

finomsága mellett feltűnik azoknak egyenlő vastagsága, 

és a tetemes nagyság mellett a többé-kevésbé négyszög¬ 

letű alaknak következetes egyformasága. Ez nagyobbrészt 

onnét vau, hogy az optikusok a csiszolatok megkészitésé- 

uél először durván egy négyszögletes oszlopot állítanak elő 

és annak tengelyére függélyesen lemezeket fűrészelnek és 

azokat csiszolják; mi csak kalapácscsal szoktunk leütni 

többé-kevésbé lapos darabokat a további feldolgozásra. 

Ila már a csiszolatokhoz mellékelt jó diagnosis emeli 

az ilyen gyűjtemények becsét, még tanulságosabbakká vál¬ 

nak az által, ha az illető kőzet a maga természeti állapo¬ 

tában is mellékeltetik; én Fuess második számú gyűjtemé¬ 

nyénél ezt a vételnél kikötöttem és meg is kaptam, ennél 

fogva az sokkal tanulságosabb lett, mint az első számú 

gyűjtemény, a melyből ilyes példányokkal már nem szol 

gálhatott. A csiszolatok és a példányok természetes állapot¬ 

ban egymást a kőzet tanulmányozásában kiegészíteni van 

nak hivatva. 
Miután az általam összeállított kőzetek nemcsak a mikro- 

skop alatt, hanem lángkisérletileg és földtanilag áttanulmányo- 
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zott lelhelyeltre vonatkoznak és igy teljes kőzettani meghatáro¬ 

zás eredménye, a csiszolatok mikroskopi diagnosisának meg¬ 

állapításánál is befolyással van, nem tartom feleslegesnek 

azon kőzetek petrographiai megismertetését legalább vázla¬ 

tosan a következőkben összeállítani. 

Az 1—22. szám magyarországi trachytokból áll, 24—30 

Serbia nevezetesebb trachytjaiból valók, mig a 23-ik e két 

csoportot összekötő szám gyanánt, a grauítos szövet kimu¬ 

tatására és megkülönböztetésére a granitoidostól, a mely 

nehány trachytnál előfordul, a ditroitot, honunk ezen ne¬ 

vezetes kőzetét, vettem. 

1. Orihoklas-oligoklas-quarztrachyt, rhyolitos (semivitreux). 

Nagy-Kopasz hegy,, Tokaj. 

A kőzet feketésszürke, s a hegy tövéből leütött pél¬ 

dányban makroskoposan látni quarzot egyes krystályokban 

vagy szemekben, gyérebben nigy földpátokat, de krystály- 

körvonal nélkül. A mikroskop lalatt ezen két említett ásvá¬ 

nyon kívül, a melyeken legtöbb esetben meglátszik, hogy 

anyagjokban meg vannak támadva, látni apró ép plagiokla- 

sokat, biotitot tetemesen elváltozott állapotban, szennyeszöld 

színnel és csekély átlátszósággal. Angit sárgászöld, néha 

elég gyakori, soha sem nagy, de mindenkor ép. Magnetit 

sok. A választott példány mikroskopos alapanyaga isotrop, 

helyenként, sötétebb és világosabb; mikroduidál szövegnek 

némi nyomai vehetők ki. 

A tokaji hegy kőzetének meghatározásához szükséges 

az egész hegy anyagának átkutatása, minden változatával 

együtt; a részleteket máskorra hagyván fel, ezen meghatá¬ 

rozások végeredményét abban foglalhatom össze, hogy a 

tokaji hegy trachytja két különböző trachyt-typus keveréke, 

a melyek közül egyiket a másiktól egészen menten is lát¬ 

hatni. Az egyik typus orthoklas-oligoklas-quarztrachyt bi- 

otittal, a másik anorthit-trachyt augit és sok magnetit- 

tal; az említett quarztrachyt helyenként egymagában is 

található, de soha nem normál állapotban, hanem külön¬ 

féle s leginkább domitos és rhyolitos módosulatokban. Az 

anorthit-trachyt, mint későbbi eruptió terménye, behatolt a 

1 
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fölötte fekvő quarztrachytba, és anyagjaikat összekeveredve 

találjuk oly módon, liogy a hegytüvében, a kitörési közép¬ 

ponthoz közelebb a régibb trackytból csak egyes krystá- 

lyobat, nevezetesen quarzot az orthoklas- és oligoklasnak a 

végképeni fölolvadásból fenmaradott romjait és a módosult 

biotitnak foszlányait találjuk, mig távolabb az eruptió köz¬ 

pontjától a régibb trachytnak zárványai nagyobbak, fokoza¬ 

tosan ezek vergődnek uralkodásra, s végre a fekete anor- 

thit-trachyt egészen kifogyván, az orthoklas-oligoklas-quarz- 

trachyt annak anyagától teljesen menten is észlelhető s 

ilyenkor színe egészen világos. 

Minthogy a tokaji hegy e vegyes typusú kőzetének 

csaknem minden példányában a quarz mikroskoposan is 

felfedezhető, úgyszintén egyes nagyobb orthoklas vagy pia 

gioklas (oligoklas — audesin) zárvány sem hiányzik, az ás¬ 

vány associátió alapjáu történt elnevezés szellemében azt 

orthoklas-olig'oklas-quarzlrachytnak nevezem rhyolithos, és 

nevezetesen Beudant által semivitreuxnak nevezett módosu¬ 

latban. 

2. Andesin-quarztrachyt (dacit), granitoidos. Kis-tíebes, 

nyugati Erdély. 

Ezen kőzettel Stache óta, ki annak a dacit-nevet 

adta, Dölter és én foglalkoztunk, úgy, hogy itt csak rövi¬ 

den említem meg, hogy makroskoposan a nagy andesinek 

válnak ki legjobban a világosszürke és szemcsés alapanyag¬ 

ból. Nagy ritkán orthoklas is fordul elő benne veres szín¬ 

nel, miként azt sikerült is mechanikailag szétválasztani és 

lángkisérletileg meghatározni. 

A mik.oskop alatt a plagioklas és a quarz tűnnek fel 

legjobban; a csillám világos-barna midőn ép, és sárgás, ha 

mállásnak indult. Néha fölületén sugárosan rostos halmazok 

fordulnak elő. Az amphibol elpusztulva lévén, ritkán hatá¬ 

rozható meg. Magnetít gyér. Az alapanyag krystályosan 

szemcsés. 

8. Andesin-trachyt (rhyolitos). Visegrád, dunai trachy fa¬ 

csoport. 

Plagioklas (andesin-labradorit) éles ikervonalok nél- 
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kiil, erősen üvegei, övrajzokkal. Zárvány bőven. Biotit és 

ampliibol csak romokban, melyeket magnetit pontozás jelöl 

ki. Az egész tömegben különben nem gyakori a magnetit. 

Hainatit és limonit mint festő anyagok szerepelnek. A 

mikroskopos alapanyag átlátszó isotrop üveg, a melyből 

zöldes, oszlopos mikrolithok és magnetit vannak kiválva. 

4. Labradorit-trachyt, gránáttal (normál). Bogdán, dunai, 

trachyt-csoport. 

Magyarországi trachytjaink egyik nevezetessége lévén 

a gránáttracbytok, ezekből többet vettem fel. A makrosko 

poson vérveres gránát a csiszolatokban színtelen és isotrop. 

Plagioklas szép iker-rovatokkal. Biotit néha még felismer¬ 

hető, többnyire elpusztult. Magnetit és pyrit parányi sze¬ 

mekben. Alapanyag krystályosan szemcsés. 

5. Labradorit-trachyt, gránát- és chabasittal. Szobb, du¬ 

nai frachy lesöpört. 

Plagioklas nagy, de málíófélben. Gránát gyér. Ampbi- 

bol csak magnetit pontozások által kimutatva; mig a biotit 

anyaga néha még megvan, és akkor felismerhető. A mik¬ 

roskopos alapanyag isotrop és abból sok parányi augit és 

kevesebb magnetit vannak kiválva. A chabasit ürfalakon 

makroskopos krystály-csoportokban lép fel, épen úgy oly¬ 

kor az előbbi szám trachytjában is. 

6. Labradorit-trachyt (normál). Maria-Nostra, dunai 

trachyt-csoport. 

Ezen trachyt épen úgy, mint az előbbeni, a melynek 

közelében fordul elő, Hauer és Stache által valódi trachy- 

toknak neveztettek és csakugyan a kiképződési módot te¬ 

kintve, jelleges trachytnak mondhatók. Mikroskop alatt a 

plagioklas nagy, üveges, hasadékos és anyagában megtá¬ 

madott. Ampkibol elpusztult; biotit is pusztulásnak indult, 

helyenként sárgás-barna, sugaras halmazok maradtak vissza. 

Mikroskopos augit számos. Alapanyag szemcsés. Magnetit 

nem gyakori. 

7. Labradorit-quarztrachyt gránáttal (quarzitos). Karancs- 

h egy ség, Salgó-Tarján mellett. 

A gránát makroskoposan jól látszik, néha mogyoró- 
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nagyságú ; anyaga nem egészen egyöntetű. Plagioklas gya¬ 

kori ; qnarz gyér, de azért olykor nagyobb darabokban is for¬ 

dul elő. Ampáiból és biotit többnyire elpusztulva; a biotit 

tovább állott ellent, ebben többször találni még épen mara¬ 

dott részeket, mig az elpusztultaknál magnetit-pontozás mu¬ 

tatja ki az egykori alak rajzát. Az egész anyagot kovasav- 

oldat járta át, mi az egyes elegyrészek viselkedésében nem 

csekély változást idézett elő. Vogelsang ezen leihelyről rhyo- 

litos módosulatot ir le és kitüntet rajzban,*) a bol a fluidál 

szöveg jól látható és még mint nagy ritkaság dicliroit is 

jön elő, miről magam is meggyőződtem egy általa hozzám 

küldött példányon, de a mit az általam vizsgált számos pél¬ 

dányon felfedezni nem sikerült, valamint Yogelsangnak sem 

azon példányokon, melyeket én tőlem kapott. Vogelsang pél¬ 

dányát egykor Zipser küldötte ki Bonnba, az egyetemi 

gyűjtemény számára, és az valószínűleg a hasalt szom¬ 

szédságából, egy olyan pontról való, melyről én még nem 

gyűjtöttem. A hasalt a Karancs-hegy tracliytján keresztül 

tör, abban a fluidál szöveget előidézvén.**) 

8. Bytownit-trachyt. Ungvár. 

Plagioklas (bytownit-anorthit) sok zárványnyal, a me¬ 

lyek közül némelyik kiystályos, más nem krystályos. A föld- 

pátok néha tetemes [nagyságúak. Angit világos zöld s néha 

szintén nagy példányokban van kiképződve. Az isotrop alap¬ 

anyagból maguetit van kiválva, s annak környékén hamatit 

nyomul be az elegyrészek hasadási síkjába, egy különböző 

erősségű színezést idézvén elő, néha elmosódott határszélek¬ 

kel ; ezen festés az alapanyagba ritkán hat be. 

9. AnortMt-trachyt (Mátrait). Lörinczi hegy, Zagyva völgy, 

Mátra-csoport. 

Sűrűn feketés kőzet, melyben nagyobb krystályokban 

plagioklas, néha polysinthetesen, és augit van kiválva, vala- 

*) Die Krystalliten von H. Vogelsang,. herausgegeben von F. 

Zirkel Bonn 1875. 

**) Dichroitot találtam még a Vlegyá«za-csoport hegység trachytjá- 

ban, az egy andesin quarztrachyt, amphibol-biotittal; Diagan-völgy, Se¬ 

bes-Kőrös. 
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mint legtöbbször ennek közvetlen szomszédságában a mag- 

netit. Mikroskopos alapanyag kiválólag mikrolít-halmaz, egy 

átlátszó, isotrop gyér magmában. 
10. Obsiclián, szürke. Mád ; Tokaj-Hegyalja. 

Makroskoposan is világosabb és sötétebb szürke, egy- 

kiizes rétegek. Tetemesebb (700 szoros) nagyításnál az amorph 

alapanyag világosabb s átlátszóbb vagy helyenként kevésbé 

átlátszó és sötétebb. Mikrofluidál-szöveg jól kivehető. Az 

egyes rétegekben hengerded légcsövecskék felgömbös végek¬ 

kel nagy számmal vonulnak rendesen a rétegek határának 

irányában. Két réteg határán ellenben egymásfelé hajolnak. 

Egy igen finom csiszolaton a szöveget 1300 szoros nagyításnál 

is lehetett vizsgálni. Mágnetit finom por-alakban van elhintve. 

Polarisált fényben (120 n.), keresztezett nikolok között 

isotrop az alapanyag és a légcsövek, de ezeken kívül látni 

még anisotrop mikrolitokat, valamint zárványokat, mint 

praeexistált ásványok (földpát, quarz) maradványait, minden¬ 

kor szabályos határvonal nélkül; egyedül a biotit tesz ki¬ 

vételt, ennek hatszöges pikkelye néha még kivehető, noha 

az anyagban tetemes változás állott be, mert az átlátszósá¬ 

got elvesztette. Nem ritkán követhetni figyelemmel, hogy mi¬ 

ként foszlik a biotit mindig és mindig finomabb hártyákra 

és miként ragadja magával a sebesebb folyásban levő ár a 

gátot képező biotit-zárványból az elvált részeket; máskor 

az épen elváló félben levőket lehet megkülönböztetni. Mikro- 

lit apróságú darabok válnak le végre belőle és igy ellen 

tétet képeznek azon mikrolitokra nézve, a melyek az üve¬ 

ges alapanyagból képződnek ki; ezen utóbbiaknak rendesen 

szabályosabb körvonalai vannak s átlátszók; mig az előb- 

benieknél azok mindenkor határozatlanok, és csak áttetszők. 

11. Obsidián, fekete. Tolcsvct, Tokaj-IIegyalja. 

Egyöntetű, feketés-szürke anyag, melynek alapanyaga 

a mikroskop alatt világos-szürke, átlátszó és isotrop; benne 

a légcsövek egész raját lehet látni egyenlően eloszolva, ki¬ 

véve ott, hol a fluidál mozgás kis torlódást idézett elő, ilyen¬ 

kor azok elhajolnak és nagy számban képeznek conform 

szerkezetű csomókat. A mágnetit mint por van igen finoman 
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eloszolva. A nagyobb krystályok közül a kissé áttetsző bio- 

tit szenynyes barna színnel vehető ki, valamint a földpát- 

nak és quarznak csekély romjai. Keresztezett nikolok kö¬ 

zött kevés számmal anisotrop, hosszúkás mikrolitok is láthatók. 

12. Obsididn, veres. Tolcsva, Tokaj-Hegyalja. 

Csekély (45. n.) nagyításnál kurta fekete és hosszabb 

veres longulitok zavartan rostos halmaza egy átlátszó, kékes 

fehérnek tetsző alapanyagban magnetit-porral együtt. Na¬ 

gyobb darabokban, de gyéren kiválva látható földpát, quarz, 

néhány szem magnetit és biotit ; ez utóbbinál a hexagon 

legalább részben még kivehető, mig az előbbenieknél a krys- 

tályos körvonal mindenkor hiányzik ; 700-szoros nagyításnál 

az üveges alapanyagból légcsövek vannak kiválva, a melyek¬ 

nek körvonala többnyire sötétebb s ez által az idom hatá¬ 

rozott, mig e csövek falain hámatit van kiválva s azt ve¬ 

resre festi. Máskor a csövek görbe lapokká terjednek szét, 

a melyeknek idoma úgy a körvonalokra, mint az irányra 

nézve a legváltozatosabb; ezeknél az ürfalakon szintén lia- 

matit van elterülve s igy ezek is veresek. A fluidál szöveg 

igen határozott, de a hámatit béllelte csövek és körhéjas 

tirek, ha sok helyen egyközes rendeződést mutatnak is, a 

részletben felette sokféleképen módosítják a szabályosságot. 

120-szoros nagyításnál, keresztezett nicolok között iso- 

trop a világos alapanyag és a veresfalú légcsövek vagy a 

görbe héjas laprongyok; anisotropnak csakis a nagyobb, 

szabálytalan körvonalú zárványok, orthoklas, plagioklas és 

quarz mutatkoznak, mint még egészen fel nem olvadott 

krystály-maradványok az egykori normál trackytból. 

A tokaji hegy kőzeténél sokszor látni makroskoposan, 

hogy a plagioklas veres, mig az orthoklas nem, s ezen ve¬ 

res obsidánnál is látni a mikroskop alatt hogy a hámatit 

festette plagioklasnak valószínűleg van része a veres belfalú 

légcsövek és a körhéjas lég-tirek képződésében. Némely csi¬ 

szolatban világosan látni, hogy ezek képződése közvetlenül 

egy nagy plagioklasból indul meg. 

A veres obsidián nemcsak a Tokaj-Hegyaljának kivé¬ 

teles előjövetele, hanem általában is véve kőzettani ritkaság. 
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13. Perlitporphyr. Szdntó, Tohaj-Hegyalja. 

Orthoklas, plagioklas (andesin-oligoklas), quarz és biotit 

nagyobb krystályokban kiválva perlit-anyágban. A biotit és 

quarznál a mikroskop alatt az alak olykor kivehető a kör¬ 

vonalak szerint. Az átlátszó, világos-szürke, isotrop alapanyag¬ 

ban számos mikrolit. 

Ezen példány valóságos átmeneti stádium az üveges 

állapotba : a normál kőzet elegyrészeiből a nagyobbak még 

nem olvadtak fel, csak az apraja. Angit, mi egy más tra- 

chyttypus képviselője volna a Tokaj-Hegyalján, ezen kőzet¬ 

ben merőben hiányzik. 

14. Phyolith, sugaras sphaerolitliökkal. Szdntó, Sátorképp, 

Tohaj-Hegyalja. 

A kőzeten, magában nézve, háromféle anyag látszik: 

egy barna obsidián, mely már legnagyobbrészt sugáros 

spherolitkokká változott át, a melyeknek közepében nagyobb 

földpát vagy quarzszem vehető ki. A törlapon nem vehető 

ki a szerkezet oly tisztán, mint a kőzetnek csiszolt lapján ; 

egy ilyenen tisztán vehetni ki, hogy a spherolithképződés 

egy már azelőtt is megvolt földpát- vagy quarz-zárványtól 

indult ki. 

47-szeres nagyításnál, keresztezett nikolok között az 

említett nagyobb ásványok igen szépek. A sphaerolith csak¬ 

nem annyira isotrop, mint az obsidián alapanyag; azonban 

dacára annak, hogy keresztezett nikolok között sötétek a 

spliaerolithok, és az obsidián-alapanyag, különböző fényverő- 

désök által, mely a sphaerolithoknál szürkés, fénytelen s az 

obsidiánnál fekete s fényes, egymástól jól megkülönböztethetők. 

A spliaerolithok közül, közönséges világításnál a mikroskop 

alatt némelyiknek udvara van, itt a sphaerolith-anyag vilá¬ 

gosabb és átlátszó. 

Nagyobb (700-szoros) nagyításnál az obsidián-alapanyag 

zárványokban felette gazdag: abban légbuborék és légcső, 

és Vogelsang által jelzett globulit, margarit, longulit és mik¬ 

rolit rajok vannak kiválva oly módon, hogy ezek közül a 

sötétebbekct a sphaerolitlioknak nemcsak a világosabb színű 

udvarába, hanem a sötétebb színű sphaerolith-anyagba is át- 
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menni látjuk, világos jeleiil annak, hogy a sphaerolithok az 

üveganyagban megindult krystályodásnak utóbbi terményei. 

Alig vau rhyolitlijaink között tudtomra példány, a mely 

az üvegtelenedés illustrátiójára alkalmasabb volna, mint ez. 

Yogelsang, kinek az ő megkeresésére Tokaj-Hegyalja rhyo- 

lithjaiból több példányt küldöttem, fönebb emlitett munká¬ 

jában egy eliez hasonlót leír Tolcsváról (147. 1. 16. táb. 1.), de 

az korántsem oly szép és jellemző, mint a szántói Sátorhegy - 

ről való. 

15. Sugaras, bojtos sphaerolithok, obsididn nélkül. Olasz- 

Liszka, Tokaj-ITeggalja. 

A kőzet magában tekintve annyiban hasonlít az élőb¬ 

bemhez, hogy szintén íöhlpát vágyjquarztól kiindulva spliae 

rolithok képződtek ki, de először azok sugarai nem tom¬ 

pán gömbszeriien, hanem finom bojtokká elágazva végződnek, 

másodszor az obsidián-alapanyag helyett lithoidit van. 

47-szeres nagyításnál a barna sphaerolithokon keresz¬ 

tül fekete vonalak látszanak keresztül húzódni, a melyeknek 

egyközessége az egész sphaerolith-anyagra általános. Két 

sphaerolith közötti világos alapanyagban azon fekete vona¬ 

laknak folytatása olykor megvan, de gyakrabban áll azon 

eset, hogy azok itt meggörbiilést vagy megszakadást szen¬ 

vednek. Vogelsangnak előbb enditett rajzában, a tolcsvai 

példányban ezen fekete vonalak szintén le vannak írva. Ke¬ 

resztezett nicolok között a sphaerolithok részben nem átlát¬ 

szók, részben egy kissé áttetszők, ellenben a világos alap¬ 

anyag anisotrop. Földpát és quarz csak romjaikban tűn¬ 

nek fel. 
16. Sugaras sphaerolithok•lithoiditban. Tolcsva, Tokaj-Hegg- 

alja. 

A kőzet magában planparallcl szerkezetű rhyolith, mely¬ 

nek egyes rétegei különféle módosulatot árulnak el, némely ré¬ 

teg alapanyaga már egészen lithoidittá változott, másnál liyalin, 

de a melyben az átmenet a krystályos állapotba megindult, 

és pedig sphaerolith-alakban. Gyakran látni, hogy ezen át¬ 

változás a praeexistált elegyrészek még megmaradott magvá- 

ból, leginkább földpát (orthoklas és oligoklas), ritkábban 
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quarztól indul ki, és elterjed szabálytalan sugarakban oly 

módon, liogy ezek a felső és alsó rétegbe nem mennek át, 

banem csak saját rétegök határai között maradnak, de itt 

a réteg síkjában az elterjedés túlnyomó. 

Kis nagyításnál (45) a csiszolatlan háromféle szövetű 

hely tűnik ki : a barnás szövetű sphaerolitliok keresztmetszete, 

az ezek közti hely, és végre egy harmadik, a melyben a 

lithoidit-tömeg ment a sphaerolithoktól. Ezen példány és az 

döbbeni között különbség van: a sphaerolitliokban a fekete 

vonalak itt csak részben egyközesek, többnyire görbültek, 

vagy egészen hiányoznak. A világos anyagban a sphaerolitliok 

között fluidál rajz látható. Keresztezett nicolok között a sphae- 

rolitkok dendrites rajznak és gyengén, — míg a közbülső világos 

anyag határozottan anisotrop. A lithoidit, vagyis a trachy- 

tos felsit sugaras, anisotrop-halmazokból áll, a melyek egy 

átlátszó, isotrop-alapanyagból váltak ki. A földpát és quarz 

csak mint romok vehetők ki. 

17. Lithoidit, fekete. SzántóTohaj-Hegyalja. 

Makroskoposan plauparallel fluidál-szövet. Orthoklas, 

plagioklas, quarz és biotitból romok többnyire a világos 

csíkban és avval egyközesen letelepülve; vannak azonban 

kivételek úgy az irányra mint a rétegre nézve is. Kereszte¬ 

zett nicolok között a sötét rétegeken kevés, a világosakon 

több fény hat át. Nagy (700) nagyításnál a sötét csikók¬ 

ban sűrűn látni barna és fehér mikrolitokat összekeverve 

fekete, sötét ásványporral egy gyér isotrop alapanyagban. A 

világos csikókban egy kékesfehérnek feltűnő isotrop-anyag 

(tán kovasav ?) és kel} énként kaematitos pikkelyek vannak. 

18. Lithoidit, veres. Szántó, Tohaj-Hegyalja. 

Makroskoposan plauparallel fiuidal-szövet, mit a mikros- 

kop alatt a világosabb csíkokban a longulitok és az azokhoz 

tapadó globulitok jól feltűnővé tesznek. A sötétebb csíkok 

szövete olyan, mint az döbbeni példányban. Földpát, quarz 

és biotitból csak romok. A világosabb csíkokban az ural¬ 

kodó átlátszó, összevisszarepedezett, szintelen alapanyag iso¬ 

trop, és valósziníileg későbben beszüremkezett kovasav. 
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19. Rhyolith, lithoidos. Sólymos. Mátra. 

Földpát, quarz nagyobb szemekben felismerhető, úgy¬ 

szintén a biotit is, a melyből vannak jól megtartott és el¬ 

pusztult példányok ; az épeknél az oszlopmetszetek egy ni- 

collal egészen elsötétednek. Fluidal szövet makroskoposan fe¬ 

hér (lithoidos) és szürke, hyalinos planparallel csíkok — mi- 

kroskoposan színtelen és sárgás részek, még inkább azonban 

hengerded légcsövek raja által tűnik ki. Keresztezett nicolok 

alatt a színtelen isotrop, mig a sárgás iivegtelenedési (lithoidit) 

helyeken csekély fény hat keresztül. 

20. Rhyolith, quarzitos. Nagy-Bozsva, Tokaj-Hegyalja mö¬ 

gött éjszakra. 

Orthoklas, oligoklas, quarz és biotit nagyobb szemekben. 

Biotit lemezei o I* szerint nem átlátszók, coP szerint átlátszók 

és dichromatosak. Alapanyag részben krystályosan szemcsés, 

részben amorph és a jellemző szegélyrajzok által felismer¬ 

hető chalcedon. 

21. Rhyolith (quarzitos). Zalaihna, nyugati Erdély. 

Nagy, világos krystályok, szürke sűrű alapanyagban. 

Uralkodik a quarz, utána jön orthoklas, plagioklas és biotit; 

ez utóbbi többnyire elpusztulva. 

700-szoros nagyításnál az alapanyagban amorph kova¬ 

sav mint iirtöltelék s azonkívül szemcsés vagy sugaras mi- 

krolit-aggregátok láthatók. 

22. Opál-trachyt. Vörösvdgds ; Ojjdlhdnya Ej térj estül dél¬ 

keletre. 

Plagioklas (labradorit) részben el van tolva opál által, 

valóságos pseudomorph-képződés eltolás által. Angit, amplii- 

bol és biotit alig kivehető romokban. Magnetit, chalcedon- 

vcsék, s néha ezekben sugaras antimonit-halmazok, a melyek 

határozottan oda mutatnak, hogy a kovasav-besziiremkezés 

következett be legutoljára. Előbb képződött az antimonit, és 

annak képződése befejeződvén, következett a kovasav-beszü- 

remkezés. Az isotrop mikroskopos alapanyagbán túlnyomólag 

hosszúkás mikrolitok halmaza vehető ki. 

Ritkaság gyanánt nemes opálban is fordul elő antimo¬ 

nit sugaras halmokban; e jelen esetben is lehet a kézi pél- 
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dányon az antimonit-szálak kiálló végeit makroSkoposan meg¬ 

határozni. A mikroskop alatt kékesfeketék az antimonttiskék. 

23. Ditroit, gránitkörnyékből. Ditro, Székelyföld, keleti 

Erdély. 

Gráuitos. Keresztezett nicolok között szépen festve: pla- 

gioklas (csíkos), orthoklas (homogén), nephelin (foltos), so- 

dalith (sötét, isotrop), biotit többnyire átváltozó félben, a mi 

még ép belőle, az sárgásbarna és egy nicollal elsötétedik. 

24. Orthoklas-oligoklas-quarztrachyt, granitoidos. Rud¬ 

ink, Central-Serbia. 

Quarz nagyobb krystályokban, egyenként vagy csopor¬ 

tokban, de nem egyközes állásokban összenőve, zárvány 

benne nem ritka. A földpátok meg vannak támadva; az 

orthoklasban keresztrepedések és zárványok láthatók, s néha 

plagioklassal vannak összenőve. Biotit málló félben: o P la¬ 

pokon kissé olivazöld és néha sugaras szövetíí, nem dieliro- 

itos; mig a keresztmetszetek <x> P szerint világosan zöldek 

és egy nicollal elsötétednek. Magnetit gyér. Alapanyag fel- 

sites, krystályos, szemcsés. Limonit-intiltratio sárgás foltokat 

idéz elő. 

25. Andesin-quarztrachyt, rhyolitos. Górni Milanooaez, 

Centi ríI- Szerbia. 

A nagyobb földpátokban isotrop- és anisotrop zárványok 

gyakoriak; a hasadás-sikok néha elenyésznek és keresztre¬ 

pedések mutatkoznak. Polarisált fényben a színjáték nem 

élénk; az apróbb fölpátok jól mutatják a plagioklas ikerro¬ 

vatait. Quarz nagyobb és kisebb, krystályos szemekben szá¬ 

mos repedéssel és zárványnyal. Biotit o P szerint olivabarna, 

co P szerint világos barna, és ezen irányban dichromatos ; 

krystályos zárványokban bővelkedik. A gyér amphibol sár¬ 

gásbarna és szintén dichromatos ; a gyakoribb augit világos¬ 

zöld és keresztül van repedezve. Magnetit kevés. A barnás 

alapanyagban világosabb és sötétebb helyek szabálytalanul 

vannak eloszolva s abban oszlopos mikrolitok keresztíil-kasul 

fekve vehetők ki; isotrop; semmi íiuidal szövet. 
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26. Andesin-quarztrachyt, rhyolitos. Shitni-Vrh, nem 

messze Górni, Milanovacztúl, Közéj)-Serbia. 

Amphibol dichroismusa és liistologiai viszonyai által 

jellemezve; biotit a főtengélylyel egyközes metszetekben 

csaknem oly szinti mint az amphibol és szinte dicliroitos; 

a hasadással egyküzesen sötétebb és nem dicliroitos. Angit 

világos zöld. A barna, isotrop alapanyagban mikrofluidal-szövet. 

Quarz gyér, valamint a magnetit is. 

27. Labradorit - quarztraehyt (Griinslein). Majdan-Ku- 

cojua, éjszakkeleti Serbia. 

Nagy plagioklasok (labradorit); quarz makroskoposan 

szép, bennőtt krystályokban is gyakori, de csiszolatokban 

sem hiányoznak hexagonos, egy o])tikai teugelyíí átmetszetek 

Amphibol jobban elpusztulva mint a biotit. Magnetit néhány 

nagyobb, de leginkább mikrolitos szemekben egyenlően el¬ 

hintve. Alapanyag felsites kryptokrystályos. 

28. Labradorit-quarztrachyt. Gamsigrad, keleti Serbia. 

Ez azon elhiresedett trachyt, melyet legelőször Breit- 

haupt ismertetett meg és a régiek Timachus (Timok) folyója 

mellett találván, timacitnak nevezett, a benne előforduló szép 

amphibolt pedig szokatlanul nagy mangan-tartalmánál és 

némileg eltérő hasadási viszonyainál fogva külön fajnak tart¬ 

ván, gamsigradit-néven irta le. Ezen amphibol a csiszolat¬ 

ban igen jól tűnik fel a dichroismus és a rhomhos mezők 

által, melyeken az amphibol nagyon különböző fokú szögei 

láthatók egymás mellett; biotit szintén sok és oszlopos metszetei 

ép úgy sötétednek el, mint az amphibol bármily irányú metszete. 

Plagioklas nagy és apró krystályokban legtöbbször za¬ 

varos, quarz apró krystályokban vagy szemekben igen ritka, 

magnetit gyér; alapanyag felsites, zavaros. 

20. Labradorit-quarztrachyt. Saska-völgy, délre Majdan 

Péktől, éjszak-keleti Serbia. 

A kőzet szürkés alapanyagából sok fekete amphibol 

és biotit van kiválva, úgyszintén zavaros plagioklas iker¬ 

rovatokkal. Mikroskop alatt a földpátok szintén jól kivehe¬ 

tők, de legfeltűnőbb az amphibol, melynél egy nicollal, bár¬ 

minő fekvésben legyen is a metszet, az elsötétedés, valamint 
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a gyakran mutatkozó mezecskék amphibolos szögkülönbsé¬ 

gei jellegesek; a biotit is néha igen nagy, oP szerint nem, 

de a főtengelylyel egyközösen egy nicollal épen úgy sötéte¬ 

dik el, mint az ampbibol. Quarz ritka és csak apró sze¬ 

mekben jön elő, melyek a polárisait fényben jól feltűnnek. 

Alapanyag krystályos-szemcsés. 

30. Anorthit-trachyt, semivitreux. Bor ács, dél-Serbia. 

Barna alapanyagból plagioklas van túlmennyiségben 

nagyobb és apróbb krystályokban kiválva; utána jön a vi¬ 

lágoszöld s csaknem szüntelen augit. Helyenként magnetit 

szemek által, mintha elpusztult krystályok (amphibol? bio- 

tít ?) körvonalai volnának kimutatva. Magnetit. 

A magyarországi és a serbiai példányokból kitűnik, 

hogy a különböző trachyttypusok hasonló elegyrészekkel 

jönnek elő mind a két helyen; a magyarországiaknál bőven 

vannak képviselve még a legérdekesebb módosulatok is, t. 

i. a rliyolithos és a quarzitos. 

Vegyesek. 
St. J. — Termésarany a gotthardi c s i 11 á m p a 1 á b a n. 

A gotthardi alag’utban, Airolo felőli nyílásától 500 m.-nyire, egy acsil 
lámpalát átható mészpát-éren csekély számú termésarany-lemezkéket 
találtak. Ezen előjövetel egyelőre nem hozható összeköttetésbe az alpesek 
egyéb arany-előjövételeivel. A legközelebb fekvő aranylelhelyek, a Sim- 
plon-on és a M. Rosától délre fekvő völgyekben,a piemonti gneiszhegységhez 
tartoznak, mely utóbbi a gotthardi tömeghegységtől, a Val Bedrcttő mész- 
csillámpalaitól és a Nufeu-ek által különittetik el. Az ezekben előforduló 
arany nincs is tisztán kiválva vagy mészpáton felnőve, hanem vas- 
kénegben behintve (Mitth. d. Bern. nat. Ges. 1875.) 

St. J. — V a 1 ó d i szénkorszakbeli nummulit. B r a d y- 
nak, ki nem régen Skót-országban az alsó szénkorszakbeli mészkőben egy 
nummulitalakú foraminiferát fedezett föl és azt Archaeodis cus 
Karreri-név alatt irta le, újabban sikerült a belgiumi mészkőben egy 
valódi szénkorszakbeli nummulinát: Nummulina p r i s ti na Brady 
constatálui, mely ezen nem harmadkon képviselőihez egészen hasonló 
(N. Jahrb. f Min. Geol. u. Palaeont. 1875 ) 
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St. J. — Mo st ólő óriási c e p h a 1 o p od ák. A kopenhagai 

museum legérdekesebb tárgyai közé tartoznak azon óriási loliginák, me¬ 

lyeket Steenstrup Antiteuthis d u x és Architeuthis in o 

n a c li u s-nak nevezett el. Az elsőnek úgy hátpajzsa, mint karjai 6 lábnyiak, 

s egy Islandról származó, tökéletesen megtartott, fiatal példánynak 

karjai 10 láb hosszúságúak, mig kifejlődöttebbeknél30 lábnyi hosszúsá¬ 

got is érnek el. így szintén említ Verril (American Journalof Science, 

1875) az éjszakatlanti tengerben élő fajokat, melyeknek összes nagy¬ 

sága és karhossza közel 40 láb. (N. Jahrb. f. Min. Geol. u. Palaeont. 

1875.) 

S. F. — A Porosz állam bán y á i- és sóműveinek tér-’ 

melése 1874-ben, összehasonlítva az 1873-ki eredménynyel. 

I. Termelési összeg II. Érték 

1874. 
mázsa 

1873. 
mázsa 

1874. 
tallér 

1873. 
tallér 

A. Bányák. 

1. Kőszén . . . 638,773665 646,958183 112,468174 118,055085 
2. Barnaszén . 174,332986 159,756649 10,489282 9, 85209 
3. Vasércek . 41,802670 71,100106 5,956407 11,132300 
4. Horganyéra k 8,870503 8,832230 3,646913 4,133507 
5. Ólom „ . . 1,932051 1,971361 6,042095 5,85v973 
6. Réz „ 5,105921 5,700181 2,083983 2,374710 
7. Mangan „ . . 243751 329440 208627 297830 
8. Vaskovaud . . 2,535938 2,562757 809447 929151 
9. Ezüst-arany ércek 111 118 33918 22954 

10. Cobalt „ 5080 5719 44676 18427 
11. Nickel ,, 6104 347 5075 4170 
12. Antimon „ 229 341 555 720 
13. Arseu ,. 4694b 68901 7825 11484 
14. Kénsavsók. . . 650739 549507 49443 53566 
15. Bitumen . . . 

a. asphalt 475364 345000 122536 60500 
b. földolaj 770 770 8280 8280 

összesen . 874.842831 898,141610 141,980236 152,246866 

B. Sómiivek. 

1. Kősó. 1,537958 1,575479 200326 265052 
2. Egyéb sók . . 

a. kálisók . . 2,559800 3,272000 325754 523715 
b. kesersók . . 366 331 9252 9709 

3. Főttsó .... 4.305664 3,822574 1,947451 1,715336 

Összesen . 8,403788 8,670384 2,482813 2,523812 



1876. VI. évfolyam. 2. és 3. szám. 

Kiadja 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 

A választmány megbízásából szerkesztik 

SAJÓHELYI FRIGYES és ROTH LAJOS 
titkárok. 

Titkári iroda, a hová a lapot és titkárságot illető mindennemű kér¬ 

dés intézendő: Budapest, VIII. kér. Zerge-utca, főreál tanodái épület, földszint. 

Hivatalos órák naponként 11—12-ig és 4—6-ig. 

TARTALOM: 

Uj adatok a „Frusca-Gora“ földtani ismeretéhez, dr. Koch Antal¬ 

tól. — Nekrológ. — Barbot de Marny. „Geologicseskij ocserk Chersons- 

koj Guberniji,*1 törd. Legeza V. —Irodalom.— Vegyesek. — Társulati 

ügyek. — Titkári közlemények. — A magyarhoni földtani társulat tag¬ 

jainak névjegyzéke. — A magyarhoni földtani társulatnak az 1875. 

évben beküldött könyveknek jegyzéke. 

Új adatok a „Frusca Gora“ földtani ismeretéhez. 
dr. Koch Antal egyetemi tanártól. 

(Felolv. a m. földt. társ. 1876. jan. hó 12-lci szakgyülésén.) 

Az 1874-ik évnek nyarán újra négy kirándulást tevén 

Szeréni megyének ezen érdekes kis hegyvonulatába, Cere- 

vicnél az általam feltalált gazdag- kövületlelhelyeken újabb 

anyagot gyűjtők, Beocimtál és Kakovácnál pedig a völgye¬ 

ken végig a hegység gerincéig följuték, a patakok által föl¬ 

tárt viszonyokat lehetőleg pontosan észlelőm és felvevőm. E 

kirándulásaimnak főcélja tulajdonképen az volt, hogy a éere- 

vici völgyben oly nagyszerűen kifejlődött gosauképlet elter¬ 

jedését kelet felé is kövessem, s habár erre vonatkozólag 

nem is gyüjtbettem kétségtelen adatokat, sokat észleltem 
mégis, a mi a közlésre érdemes. 

I. Legelőbb is közlöm a éerevici völgyben nyert újabb 

3 
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adtokat, a melyek a „Földtani Közlönyt 1873. évi V., VI. és 

VII—IX. számaiban foglalt részletes jelentésem adatainak pótlá¬ 

sára szolgálnak. Az ottan I. sz. átmetszetbeu íeltiintetett és folyó 

számok alatt leirt felső krétakori rétegekben felsorolt kövületek 

jegyzékét ezúttal tökéletesítve és tetemesen bővítve adhatom. 

A 7. számú rétegből eddigelé kiszedett és meghatáro¬ 

zott kövületek jegyzéke a következő: 

a) II a s 1 á b ú p u h á n y o k. 

* Tnrritella disjuucta Zek.1 

„ Fittoniana Münst.2 

„ cfr. Eichwaldaua Goldf. .... 1 

sp. indet.2 

Xerinea cfr. Requieniana d'Orb. (egy nagy pé - 

dánynak töredéke).1 
Katica semiglobosa Zek. (lyrata Sow.) . . . sok 

* „ angulata Sow.sok 

* Nerita Zekeliana Stol. sp.több 

* Turbo acinosus Zek. sp. (V). „ 

Delphinula (Turbo) granulata Zek.1 

Solarium (Pleurotomaria) textilé Zek.több 

Rostellaria cfr. inornata d’Orb.sok 

* Pterocera sp.1 

* Voluta cfr. squamosa Zek. ..1 

* Voluta sp.több 

* Fusus sp. (?).1 

* Cerithium torquatum Zek.több 

„ cfr. simplex Zek.„ 

„ reticosum Sow. sp. (?).1 

db. 

V 

?? 

V 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

v 

v 

b) Kagylósok (C o n c h f e r aj. 

* Siliqua cfr. Petersi Rss.több 

* Panopaea sp. (igen szép faj).1 

* Pholadomya rostrata Math.1 

* Psammobia cfr. Suessi Zitt.1 

Veuus Matheroni Zitt.sok 

Tapes cfr. fragilis d’Orb.i. sok 

P- 

)) 
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* Circe dubiosa Zitt. sp. (?). 

* Cyprina bifida Zitt. sp. (?) . . . . 

* Cardium sp. 

Crassatella macrodonta Sow. 

* Astarte laticostata Desb. 

* „ similis Miinst. 

Trigonia limbata d’Orb. 

* Pectunculus cfr. Marottianus d’Orb. . 

* Cucullaea Chimiensis Gümb. 

„ Gosaviensis Zitt. 

* „ sp. iudet. 

* Arca sp. indet. 

* Litkodomus alpinus Zitt. 

Pinna sp. (igen nagy fajnak töredéke) • 
* Perna falcata Zitt. 

* „ expansa Zitt. 

* Inoceramus problematicus d’Orb. sp. (?) 

* Lima cfr. rarispina Zitt. 

* „ Pickleri Zitt. sp. (?) .... 

* Pecten cfr. membranaceus Nils. . . 

* „ cfr. sparsinodosus Zitt. . . . 

* „ cfr. decemcostatus Miinst. . . 

Janira quadricostata Sow. 

* „ cfr. striatocostata d’Orb. 

* Ostrea sp. indet. 

Sphaerulites nov. sp. 

több P- 
1 7? 

1 77 

több ?? 
1 77 

2 77 

több 77 

?? 
sok 77 

több 7? 

1 7? 

1 77 

több 77 

?7 77 

í 7? 

í 77 

több 7? 

1 77 

1 77 

1 db. 

sok 7? 

több 77 

7? 77 

7? 77 

1 P- 
több 77 

c) Héjancok (C r u s t a c e a). 

Egy közelebb meg nem határozható rákfaj ollói és 

hátpajzs töredéke. 

d) F é r g e k (A n n e 1 i d a). 

Serpula Ampliisbaena Goldf..több p. 

e) Tüsköncök (E c h i n o d e r m a t a.) 

Egy kis szabálytalan Eckinidfaj, közelebb meg nem 

határozható. 

3* 
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f) K o r a 1 1 o k (A n t li o z o a). 

* Placosmilia consobrina Reuss.sok p. 

* Trochosmilia inflexa Ess.1 „ 

* Brachophyllia glomerata Ess.1 „ 

* Stephanocoenia formosa M. Edw.1 „ 

* Cyclolites placenta Reuss. ... . . . gy. 

* Cyclolites sp. . . 1 „ 

g) jGr y ö k 1 á b ú a k (E b i z o p o d a). 

* Orbitulites sp. (egész 17 nnn. átmérőjűkig) . . . sok ,, 

Alveohna sp. (egész 20 mm hosszú és 4 mm átmérőjű 

nagyságig).sok „ 

Meg vagyok győződve, hogy lijabbi gyűjtésnél e helyen 

még számos tájt sikerül feltalálni. 

A 8. sz. réteget (Hippurit-mészkőpadok) nagyrészt güré- 

lyek által eltakarva találtam, úgy hogy felületesen keresve, 

nem is lehet föltalálni. 

A 9. sz. réteg (Sphaerulith-agyagmárga) részben elmosva 

lett a bővizű patak által, melynek negyedévi medrében most 

kocsiút vezet. Ezúttal nem sok új dolgot találtam, de ezek 

közt annál érdekesebb fajokat. Az eddigelé e rétegben gyűj¬ 

tött kövületek a következők: 

a) H a s I á b ú p u h á ny ok (G-aste ropod a). 

* Turritella quadricincta Goldf..1 

„ colnmna Zek.. 2 , 

„ Eichwaldana Goldf..1 

„ sp. indet.I 

Nerinea cfr. Requieniana d’Orb. (tőre d.j ... 1 

Natica semiglobosa Zek. (N. lyrata Sow.) . . sok 

* „ bulbiformis Sow.sok 

Nerita Zekeliana Stol. sp.sok 

Delphinula (Turbo) granulata Zek.1 

„ acuta Zek.1 

Solarium (Pleurotomaria) textilé Zek.sok 

Eostellaria cfr. inornata d’Orb.i. sok 

* Eostellaria sp. indet.1 

db. 

V 

V 

;? 
?? • 

v 

v 

?? 

;? 

;? 
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* Pteroclouta cfr. ovata d’Orb.1 db. 

* Fusus Marottianus d’Orb. sp. (?) .... 1 „ 

b) Kagylósok (Conchifer a). 

* Panopaea sp. indet.1 

* Pholadomya granulosa Zitt. sp. (?).... 1 

* Packymya gigas Sow. (Pholadomya gigas d’Orb.) 2 

* Areopagia cfr. biradiata Zitt.1 

Tapes fragilis d’Orb. sp. (?).1 

Venus Matheroni Zitt. sp. (?).több 

* Cardium productum Sow. sp. (?).1 

* Chama Haueri Zitt.2 

* Fimbria coarctata Zitt. sp. ?.1 

Crassatella macrodonta Sow.sok 

* Limopsis Calvus Sow.több 

* Pectunculina complanata d’Orb. sp. (?) ... 1 

* Mytilus antbracopbilus Zitt.i. sok 

* Lima simplex d’Orb.1 

* „ cfr. striatissima Rss.1 

* Pecten cfr. notabilis Münst. . ..1 

Janira quadricostata Sow.több 

„ aequicostata d’Orb. sp. (?). „ 

* Spondylus sp. indet.1 

Grypbaea vesicularis Lám.1 

Spbaerulites nov. sp.i. sok 

* „ styriacus Zitt.3 

* Caprina Aquilloni d’Orb. sp. (?).1 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

P- 
77 

77 

77 

77 

* 

c) Fejlábú pukányok (C e p li a 1 o p o d a). 

Scapkites Sturi Redt.1 

d) Ttisköncök (E c h i n i d a e). 

Egy apró szabályos Ecliinid. 

e) F é r g e k (A n n e 1 i d a e). 

Serpula Ampliisbaena Goldf.sok 

* „ cfr. quadricarinata Münst.1 
77 

77 
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f) K orallo k (A n t li o z o a). 

* Cyclolites cfr. elyptica Lám.1 db. 

g) Gr y (5 k 1 á b ú a k (R li i z o p o d a). 

Alveolina sp. (ugyanazon faj, mint a 7. sz. rétegben) • sok „ 

Ezen és az előbbi jegyzékben is a csillaggal ellátott 

fajok kizárólag azon egy rétegben fordulnak csak elő; 

a többiek ellenben egyebütt is. A kérdésjel alatt álló fajokat 

összehasonlítani igen, de biztosan meghatározni, hiányos meg¬ 

tartási állapotjuk miatt, nem lehetett. Itt csakis azért soroltam 
lel őket is, hogy ezen rétegeknek gazdagságáról tökéletesebb ké¬ 

pet adjak, s hogy egyúttal kimutassam, miszerint a legtöbb 

fajt igen jól lehet a gosauképletnek s általában a felső kré¬ 

tának kövületeivel összevetni. 

A lC-ik sz. rétegben talált turritellá-t sikerült közelebb 

meghatároznom s azt Turrit. cfr. gránitlata Sow.-nak találtam. 

Ezenkívül közelebb meg nem határozható echinide- 

ket is leltem ugyané rétegben. 

A 17. sz. réteget (brachyopodadús serpentinbreccia) dr. 

Lenz*) is föltalálta és kizsákmányolta; a többiek mind kike¬ 

rülték figyelmét, a miből kitetszik, mily futólagosán járhatta 

ő be e völgyet. Az ő jelentésében ezenfelül még azt a hibát 

is elkövette, hogy ezen réteget azonosította az általam elő¬ 

ször, régebben feltalált, és a ,,Reichsanst.“ évkönyvében is leirt 

(1871. 1. fűz. 24. I.) lelhelylyel (a 7 ik számú réteg). Na¬ 

gyon természetes tehát, hogy az általam felsorolt kövületek sehogy 

sem egyeztek az általa találtakkal, s hogy a kőzet sem ta¬ 

lált. Dr. Lenz e rétegből a következő kövületeket említi fel 

jelentésében:terebralulák, inoceramusok, pectenek, gryphaeák, 

a jellemző gosaui acteonella, cephalopodák közül a Bacu- 

lites Faujasi és egyéb igen összenyomott ammonitesek. 

Az általam gyűjtött kövületek jegyzéke ez : 

Gryphaea vesicularis Lám.i. sok db. 

Trigonia limbata d’Orb. .... 1 p. 

Lima cfr. rarispina Zitt.1 ,, 

*) Beitriige zűr Gcologie üer Frusca Gora in Syrmien, Jahrb. d. 

k. k. j.eol. K.-Aust. 1873. 3. H. 302. 1. 
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Ammonites cfr. Neubergicus Maii. 

Terebratula cfr. biplicata Sow. (szép nagy, de igen 

összenyomott példányok). 

Terebratula sp. (ferde alakok) . 

Rhynchonella compressa Lám. 
Sikerült végre az alsó vékony serpentinfekveten túl fekvő 

20 sz. rétegben is néhány kövületet találnom, melyek hatá¬ 

rozottan szintén a felső krétára utalnak, u. m. 

Gryphaea vesicularis Lám. 

Cyprina biticla Zitt. sp. (?) 

Határozatlan rá k o 11 ó és e c li i n i d e k. 

Mindazok után, a miket a cerevici völgyben feltárt 

felső kréta-képletű rétegek sorára nézve eddigelé közlöttem, 

igen jól lehet azokat három főcsoportra beosztani, u. m.: 

1. A felső kövületment rétegek csoportja, mely magába 

foglalja a 3—6. sz. rétegeket; 

2. A közép, kövülettartalmú rétegek csoportja, mely a 

7—20 sz. rétegeket foglalja magába, a felső vékony ser- 

pentinfekvetet is s az alsó hatalmas serpentinfekvetig tart; és 

3. Az alsó kövületment rétegek csoportja, kezdődve az 

alsó hatalmas serpentinfekvettel (21. sz. réteg), és tartva a 

csillámpaláig, (21—26. sz. rétegek.) Ezen csoport a serpen- 

tinen kívül uralkodóiig homokkövekből és conglomerátok- 

ból áll. 
Lássuk már most a beocsini és a rakováci völgye¬ 

ken végig fel a gerincig tett kirándulások eredményeit. 

Átmetszet a beocsini völgyön végig fel a 
g e r i n c i g. 

Kezdem ezen átmetszetet a beocsini ldastromnál, a 

meddig a völgy szerkezete korábbi jelentéseimből ismere¬ 

tes már. 

1. A klastrom yidékén táblás mészmárga bukkan elő, 

mely valósziniileg már a szármát emelethez tartozik. 

2. A patak kettéágazásán felül, annak nyugoti ágában 

sárgásszürke agyagmárga-rétegek következnek alatta, melyek 

puhányok nyomait s foraminiferákat tartalmaznak ; utóbbiak 
közt gyakoriabbak lévén 

1 db. 

sok 

sok 
2 
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GUobigerina bulloides d’Orb. 

Kotalina Dutemplei d’Orb. 

Textilaria carinata d’Orb. 

Rosalina-viennensis d’Orb. 

Kétségtelen, hogy itt a badeni tályagnak megfelelő képződ¬ 

mény fekszik előttünk. 

3. Vörös palásagyag zöldföld-petty ékkel, egészen 

hasonló az I. átmetszet 4. és 6. rétegeivel; csak kis dara¬ 

big van feltárva. 

4. Serpentindarabokat tartalmazó magnesiamész- 

b r e c c i a, mely pados rétegekben átcsap a patakon ; he¬ 

lyenként a magnesiamész sötétszürke, hasadékos és breccia- 

kinézésű, mivel a repedések és üregek hófehér arago nit- 

tal (vasvirág) kitöltvék. Alatta következik: 

5. Tömeges serpentin, hatalmasan kifejlődve és jó 

darabig felfelé még serpentinbreccia által födve. Innen fel a 

Mermer éjszaki lejtőjére, melyen csupa tömeges serpentin 

és magnesiamész által összeragasztott serpentinbreccia darab¬ 

jai hevernek. Mélyebben benn az erdőben, azon erdei úton, 

mely a hegynek keleti felső lejtőjén végig tovább felfelé visz, 

nagy tömzsökben o li vin-en st a tit-kőz e t áll ki a lejtőn, 

melyet kőzettanilag behatóbban fogok leírni. Az erdei út a 

pataknak keleti ágába levezet és itten 

6. Fehér és szürke- foltos kristályos magnesiamész- 

k ő n e k fölállított pados rétegei csapnak át a patakon 

E. Ny. Ny. irányban, melyek jól feltárvák. Még feljebb 

aztán 

7. Homokkő- és conglomérat-rétegek következ¬ 

nek beléjük települt tinóm szemű, palás, agyagos homokkőréte¬ 

gekkel, melyekben növények nyomait láttam. E rétegek az 

1. és II. átmetszetuek alsó csoportbeli megfelelő rétegekhez 

mind kőzettanilag, mind településükre nézve hasonlítanak. 

A Veliki-breg felé tovább 

8. Csillámpala következik quarc-fekvetekkel és 

-fészkekkel, erre 

9. A Veliki-brég'1 -nek kristályos mészköve, s végre a 

hegygerincen újra 
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10. Csillámpala van a felületen. 
Ezen átmetszetben is hiányzik tehát az I. átmetszet 

kövületdús rétegeinek csoportja, mig az alsó és a felső kö- 

viiletment rétegcsoportok a hatalmas serpentinfekvettel kép¬ 

viselve vannak. 

Atmetszet a Dumhova völgyén fel a gerincig. 

(Beocsin és Rakovác közt.) 

Itt is csak a neogen-rétegek alsó határánál kezdem 

az átmetszetet. 
1. Sárgásszürke agyagmárga a bádeni tályag fora- 

miniferáival. Az érintkezési határ a mélyebb rétegekkel gö- 

rély által el van födve. Jó mélyen már benn az erdőben fel 

van tárva. 

2. Sötétszürke a g y ag p a 1 a és palás agya g, utóbbi 

helyenként homokos. Az agyagpalában ugyanazon anyagú, 

de tömöttebb gumók zsirfényű felülettel. Hasonlítanak az 

agyagos gömbvaskövekhez, de nem azok, mert töm. csak 

2’7, az agyagpaláé pedig 2'56. Az összes kőzetek sósavval 

pezsegnek, de az keveset old csak fel belőlük; tehát a 

szénsavas mész mennyisége nem tetemes. 

A palás agyagban egy haslábú puhánynak igen hiá¬ 

nyos kőbelét találtam csak, mely egy Turritella sp. egy 

tekervényéhez hasonlít. Sajnos, hogy a miatt semmi követ¬ 

keztetésre nem használható fel. Ezen agyagpala mindenesetre 

igen emlékeztet a culmpalákra, de épen nem különbözik 

azon agyagpaláktól és palás agyagoktól sem, melyek a 

cserevici patakban kétségtelenül a gosauképlethez tartoznak. 

3. Csillám dús szürke homokkő jó darabig föl¬ 

tárva. 

4. Feketésszürke, py rittartalmú, lágy, palás 

agyag kis darabig a felületen, határán 8—10 méter ma¬ 

gas fok következik, melyen a patak lezuhog. Ezen palás¬ 

agyag is pezseg sósavval, tehát mésztartalmú. 

5. Serpentinbrecci a. Szögletes serpentindarabkák, 

szürke és fehér magnesiamészszel szorosan összeforrva és 

kékes chalcedoncrektől áthatva, mi által a kőzet tarka 
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foltos és eres kinézésű. Tömeges, igen szilárd rétegeket ké¬ 

pez, melyek keresztülcsapnak a patakon s a vízesésnek 

enditett fokát képezik. Ezen réteg világosan megfelel az 

előbbi átmetszet 4. számú rétegének. 

6. Tömeges serpentin, hatalmasan kifejlődve s messze 

felfelé föltárva, mindenesetre ugyanazon fekvet, mely az 

előbbi átmetszetekben is megvan. A serpeutinfekvet közepe 

táján itt is megtalálám serpentinbe átmenő állapotban az 

említett o 1 i v i n-e n s t a t i t-k őz et e t. A serpentinfekveten 

túl következnek 

7. Homokkövek és cong lomé rátok váltakozó 

rétegei hatalmas kifejlődésben. A conglomerat nagy csili ám- 

pala-darabokat zár magába, s az I. átmetszet 26. sz. ré¬ 

tegéhez hasonlít. E rétegek közel a gerincig eltartanak, 

mire 
8. C s i 11 á m pala következik s uralkodik a ge¬ 

rincen. 

Ezen átmetszet mindenesetre legközelebb áll a beocsini 

völgy által föltárthoz, csakhogy itt a hatalmas serpentinfek- 

vet fedőjében levő rétegek változatosabbak és tetemesebb 

vastagságúak. 

Át metszet a rakó váci völgyön fel a gerincig. 

Ezen átmetszetet is csak közel a neogen rétegek ha¬ 

tárához kezdjük. Rakovác-falu lajtamészkövön áll még. A 

falu végén 

1. Lajtaképletű fehér mészmárga van fel¬ 

tárva ; följebb, a patak kettéágazásán túl, mindkét ágában 

föltárva található. 

2. Szürke homokos agyag in ár ga néhány rosszul 

megtartott puhányhéjjal és meglehetősen sok foraminiferák- 

kal, u. m. 

Pecten cfr. duodecimlamellatus Broun . . gy. 

Cardium cfr. edule L.1 p. 

Cprbula gibba Olivi.e. gy. 

és foraminiferákból: 

Globigerina reguláris d’Orb.gy. 

„ bulloides d’Orb.i. gy. 
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Rotalina Dutemplei d’Orb. . . 

Nonionina communis d'Orb. . • e. gy 
„ granosa d’Orb. . . • e. gy 

Rosalina simplex d’Orb. . . • e. gy 
,, viennensis d’Orb. . . • e. gy 

Textilaria carinata d’Orb. . • gy 
Dentalina Verneulli d’Orb r 

Spiroloculina eanaliculata d’Orb. . 2 db 

Polymorphina digitális d’Orb. . • e. gy 

Ezen kövületek után Ítélve, ezen agyagmárga a 

(leni tályagnak megfelelő képződmény. 

Alatta következik: 

3. Kék homokos agyag kövületek nélkül, és 

4. Lágy, porhanyó, a g y ag o s homokk ő, egymással 

többször váltakozva; legalól homokkő széncsikokkal és fész¬ 

kekkel. 

Az összes rétegek kövületmentesek. Ezen rétegcsopor¬ 

tot a Sotzkarétegekhez sorozom, melyek a hegység déli lej¬ 

tőjén biztosan ki vannak matatva. 

5. Szilárd homokkövek és c o n g 1 o m érátok ha¬ 

talmasan kifejlődve, melyeknek rétegei felfelé mindinkább 

meredekebben dűlnek. A repedékek mészpáttal vannak ki¬ 

töltve, mely gyakran #10 decm. vastag ereket képez s igen 

szép ikerrovatos pagy R-ekre liasadozik. 

(3. Sötétszürke agyagpala, kevés mésztartalmú 

kövületek nélkül, a Dumbrava-völgy paláihoz egészen ha¬ 

sonló. A rétegek mindig meredekebbi k s végül fejre állítvák. 

7. A dolerites phonolitlinek (lásd a rakováci sanidin- 

trachyt(?) és földpátjának vegyelemzése. M. tud. akad. érte¬ 

kezés 1874. V. k. XI. sz ) vagy 40 méter hatalmas telére. 

8. Újra sötétszürke agyag pala felállított rétegekkel. 

9. Újra phonolitk vagy 20 mét. vastagon téléiként 

beleszorulva s igen elmálva. Határához közel a tömör chal- 

cedoneres magnesiamészkőnek 1 méternyi rétegdarabját kö¬ 

rülzárja ; aztán 

10. ugyanezen magn e siamész kő rétegei meglehe¬ 

tős kifejlődésben 
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11. Serpentin, a sokszor előtalált hatalmas fekvet, 

mely jó darabig felfelé követhető, s különösen a patak 

két ága közt fekvő Gradac-liegyen vau jól feltárva. A le- 

dincei völgyben már hiányzik ezen fekvet, s igy minden¬ 

esetre itt szakad meg. 

12. Újra tömör, chalcedoneres magnesia - 

mészkő már a hegység gerincéhez közel, és 

13. Serpentin a hegység gerincén a Venác útja 

által jól feltárva. Ezen serpentin a déli, vagyis második 

hatalmas fekvethez tartozik, mely a hegység déli oldalán 

vonul végig s ezen helyen emelkedik fel a gerincre. 

Ezen átmetszetben nem találjuk meg a serpentin fekiijé- 

ben a hatalmas kövületment homokkő- és conglomeratrétege¬ 

ket ; helyette azonban hasonló rétegek fordulnak elő fedőjé¬ 

ben közvetlenül a harmadkori rétegek alatt. 

A ledincei és a ramenitzi völgyeken végig a gerincig 

és azon túl is menő átmetszetek régibb jelentésemben ki 

vannak már emelve; ott láttuk már, hogy a culmrétegekre 

emlékeztető agyagpalák, homokkövek és conglomeratok he¬ 

lyett lazább, földes palás agyagok és homokkövek szerepel¬ 

nek, hogy a déli hatalmas serpentinfekvet és a vele pár¬ 

huzamosan elvonuló, kovasavdús magnesiamészkövek hiány¬ 

zanak s a gerincen meg ezen túl föllépő ilynemű rétegek 

már a déli fekvetekhez tartoznak. Kiemeltük, hogy a lazább, 

szénnyomokat tartalmazó rétegek valószinüleg a Sotzka-ré- 

tegeknek felelnek meg, az alattok elterülő szilárdabb homok- 

kőrétegek ellenben már a felső krétaképlethez sorozhatok. 

* 
* * 

Ha most az újabbi átmetszetekbcn közölt adatokat össze¬ 

vetjük a korábbi jelentésemben közlőitekkel, a cserevici völgy 

gosauképletének kelet felé való elterjedésére biztos következ¬ 

tetéseket nem vonhatunk ugyan le, mivel a petrograpliiai- 

lag egyező és ugyanazon csapás-vonalba eső rétegekben 

meghatározható kövületeket nem sikerült találni ; de való¬ 

színűséggel az eddigiek után is állíthatjuk, hogy a beocsini, 

dumbovai és a rakováci völgyekben feltárt, váltakozó agyag- 
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pala-, homokkő- és conglomerat-rétegek nagy része inkább 

a krétaképlethez, mint a kőszénkorszaki culmholz sorolható, 

mely utóbbi nézetnek Wolf H. bécsi osztály-geolog' adott 

kifejezést jelentéseiben. *) Tovább folytatandó igen részle¬ 

tes és beható vizsgálatnak a feladata, ezen kérdéses réte¬ 

geknek hovátartozását biztosan megállapitani, s a kutatásra 

első sorban a Dumbova völgyét ajánlhatom, hol a homokos, 

palás agyagban legalább egy T u r r i t e 11 a sp. nyomát ta¬ 

láltam már, mely reményekre jogosit, hogy szorgalmas 

utánjárással többre is akadhatni. Lássuk most a beocsini 

új átmetszetben fölhozott érdekes kőzetet. 

Enstatit-olivin -kőzet a Mermer-hegyről Beo- 

c s i n n á 1. 

A kőzetnek előfordulási körülményeiről szólván, még 

annak kőzettani leírása van hátra. 

A kőzet sötétszürke, aprószemű, csillámló alapanyagból 

áll, melyből zöldesbarna, gyöngyfényü, szálkás- és rovatos- 

lapu kristályszemek látszanak csupán kiválva. Ezen kristá¬ 

lyos szemek közt a legnagyobbak csak 5 m.m. hosszúak 

és 3 m.m. szélesek, közel épnégyszöges alakúak, de az 

alapanyaggal szorosan összeforrvák s egyenetlen szélnek. A 

hasadási szögek a lapok szálkássága miatt meg nem mér¬ 

hetők pontosan, de közel épszögüeknek látszanak. A kőzet¬ 

ből kiválasztva szálkái áttetszők, piszkos-sárgás vagy zöl¬ 

des színűek. Apró szálkái a Bunsen-lángban hosszabb izzi- 

tás után sem olvadtak meg. Az éles szálkák az üveget 

gyengén karcolták. Mindezekből ítélve, ezen ásványos kivá¬ 

lást enstatitnek találtam, a mit a górcsővi vizsgálat 

csak megerősített. Mennyisége elég tetemes, a kőzetnek min¬ 

den törési lapján elég sűrűén van kiválva s a csiszolatból 

is ítélve, az egész kőzetnek legalább is 1h0~ed részét 

képezheti. 

A kőzet maga igen szilárd és szívós, mivel kalapács¬ 

osai igen nehezen volt idomítható, a földpátot jól karcolja, 

*) Verkandl. dér k. k. geol R. Anst. 1861—62. 158. 1. és 

1870. 213. lapon. 
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sut pontonként a (piarcot is, a mi igen kemény ásviiny je¬ 

lenlétére utal. Tömöttsége két mérésből középszámban 3-0. 

A górcsővi vizsgálat a következőket eredmé¬ 

nyezte : 

A csiszolatnak nagyobb része a tulaj cl onképi serpen- 

tinre nézve *) jellemző hálózatos szerkezetet mutat. A 

hálószövetnek falai aránylag vékonyak, zöldesszürkék, áttet¬ 

szők, keresztezett nikolok közt minden állásban sötétek, 

finom-rostos szerkezetűek. Rajtok végig apróbb - nagyobb 

magnetitszemcsék vannak sorjában elhintve. A hálózat által 

körülzárt szabálytalan-alakú mezők viztiszták vagy gyengén 

sárgásba hajlók, kissé göröngyös felületűek, zárváuymente- 

sek. Keresztbe állított nikolok közt élénk interferentiálszinek 

mutatkoznak. A kinézés és a viselkedés után ítélve csak 

o 1 i v i n lehet előttünk, melynek repedésein végig a serpen- 

tinné való átalakulás már bizonyos fokig megtörtént. E mel¬ 

lett a microchemiai vizsgálat is szól. A csiszolatnak egyik 

fele hosszabb ideig forró sósav hatásának lett kitéve s 

azután újra vizsgáltatván, azt találtam, hogy a hálózatból 

a magnetitszemcsék sora egészen töloldódott, a serpentin 

maga legkevésbé sem változott, de az olivin-mezők felülete 

igen göröngyös lett s az átlátszóság foka is jóval gyengült, 

a mi csakugyan arra mutat, hogy az olivin felülete a sav 

által felbontatott, illetőleg megrágatott. 

A csiszolatban a serpentinbe átmenő o 1 i v i n-h á 1 ó z a t 

közt nagy négyszöges — de kirágott kerületű — barnás- 

sárga metszetek jól feltűnnek. Ezen metszeteket hosszabb 

oldalaival párhuzamos hasadási vonalak sűrűén áthatják, de 

harántrepedések is mutatkoznak, melyekbe a serpentin 

anyaga van szorulva. Keresztezett nikolok közt a metszetek 

csak akkor sötétek, midőn a nikolmetszetek egyike a hasa¬ 

dási vonalokkal párhuzamosan halad, a mi a rhombos rend¬ 

szerre mutat; egyéb állásnál élénk színek és a hasadások¬ 

kal összeeső színes sávok mutatkoznak. Ezen viselkedés ha- 

*) K. v. Drasche: Über Serpentine und serpentinalinliche Gesteíne. 

Min. Mittheil. v. G. Tschermak. 1872. 1. füzet. 
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tározottau az enstatit mellett szól. A sósav semmi hatás¬ 

sal nem volt rája. 

A serpentines olivin-hálúzatban rendetlenül elszórva, 

helyenként t. i. sűrűbben összecsoportosulva kisebb-nagyobb 

alaktalan szemek láthatók. Ezek felsó' világításnál feketék, 

élénk Uvegfényfiek, áteső fénynél ellenben barnássárgák vagy 

vörösek. Azok után, miket Zirkel és Rosenbusch az olivin - 

kőzetekről írnak, ezen ásvány nem lehet egyéb, mint p i- 

c o t i t, a mely tudvalevőleg a lherzolith-kőzetben elemzé- 

sileg ki van mutatva. *) Sósav nem volt hatással rájok. 

Végül mindezen elegyrészek között rend nélkül elhintve 

nagyobb-apró bb felhőalaku foltok is láthatók, melyek áteső 

fénynél barnásszürkék és szemcsés szerkezetűek, felső vilá¬ 

gításnál szürkés fehérek, a poláriséit fényre nem igen hatók. 

Sósav szintén nem volt hatással rájuk. Kinézésük és visel¬ 

kedésük után ítélve egészen analógok a mállóit földpátok- 

ban jelentkező kaolin-foltokkal, s nem lehetetlen, hogy itt 

is valami földpátnak nyomai, miután régibb jelentésemben 

határozottan kimutattam, hogy a déli serpentin-fekveten be¬ 
lül gabbro is előfordul a serpentin társaságában. 

A picotit és kaö 1 in(?)-foltok különben alárendelt 

szerepet viselnek az olivin és enstatithez képest. 

Végül a serpentin és olivin biztos kimutatása végett 

még vegyi vizsgálat alá is vettem a kőzetet. A finomra 

dörzsölt és kiszárított porból 0-3155 grammot kiizzitván, meg¬ 

határozóm a súlyveszteséget 0-0181 grm.-nak. A kiizzitott 

port sósavval főzvén, az olivin kovasavkocsonya kiválása 

mellett felbontatott. Most forró szénsavas Na-oldattal kimos¬ 

ván a port, ez a Si02-koesonyát is átvitte az oldatba. A 

visszamaradt oldatlan por súlya 0-1665 gr. volt. A leszűrt 

oldatban a Si02-on kívül a Fe203 és a MgO-nak gazdag- 

mennyisége és kevés Al2 03 is a minőleges elemzésnél ki¬ 

tűnt. Utóbbi a földpátból eredhetne, melynek jelenléte a kao- 

linos foltok miatt valószínű. Ezek után százalékokra átszá¬ 

mítva az eredményeket, a kőzet összetétele ez; 

*) Zirkel : Petrographie II. rész 333. 1. 
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Izzitási súlyveszteség (H20).6-814 

Sósavban oldható rész.  47-227 

» oldhatlan rész ..... 45-959 

100-000 

Miután a kimutatott elegyrészek közt csak az eredeti 

öliviu és a serpentinben kiválóit magnetit oldódhatott fel, a 

47-227°/0 közelitőleg — a magnetit levonásával — adja a 

még változatlan olivin mennyiségét, a 45-959% oldhatlan 

részre esik az enstatit, serpentin, picotit és a kaolinféle 

toltok, a 6-814% izzitási veszteség pedig nagyrészt minden¬ 

esetre a serpentinnek víztartalmát képezi. Ha az összes 

izzitási súlyveszteséget víznek és a serpentinre vonatkoztat¬ 

juk, úgy — a serpentin víztartalma 12-89% lévén — ösz- 

szesen 52-94% serpentinnek kellene lenni a közelben ; mi¬ 

vel azonban az összes oldhatlan ásványok csak 45-959%-ot 

tesznek, valószínűleg egyéb kötött viz is van jelen a kőzet¬ 

ben s ez az említett kaolinra eshetnek. 

A kőzetnek meghatározott tömöttsége (3-0) is nagyon 

jól megfelel az olivin, enstatit, picotit és serpentin keverési 
arányának, ugyanis lévén: 

a tiszta kaolin tömöttsége . . . . 2.2 
a „ serpentin 

a „ olivin 

az enstatit 

a picotit 

a kőzetnek talált tömöttsége 

2- 5 -2.7 

3- 2—3-5 

4.08 

(3) épen íelyet 
foglal el — egyrészt a serpentinnek — másrészt az enstatit-, 

olivin- és picotitnek-tömöttségei között.- 

Mindezek után kőzetünknek összetétele az általam ja¬ 

vaslatba hozott írásmód által igy fejezhető ki: 

|Eu + 10 a (Ülv. + Srp. -f Mgt. + Pic. -f Kaol.)h_9 

* Töm. 3. . . . HoO. . . . 6-8. 1 

A mi a kőzetnek nevét illeti, mivel az a ritkább oli\ in¬ 

kőzetek közt foglal helyet, a nélkül, hogy tökéletesen meg¬ 

felelne a már leírtak valamelyikének, leghelyesebbnek tartom a 

két főelegyrész — és az olivinnek serpentinesedése után — azt 

serpentinbe átmenő o 1 i v i n-e n s t a t i t-k őzeinek ne- 
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vezni. Legközelebb áll hozzá a 1 h e r z o 1 i t h-nevű, a 

Pyrenaeusokban elterjedt kőzet; de ebben diopsid is ki van 

mutatva, mig a mi kőzetünkben ez hiányozván, helyette 

kaolinra emlékeztető anyag van jelen ; ha azonban csak az 

olivin-ensfatit- és picotitra fektetünk súlyt, úgy bátran nevez¬ 

hetjük a mi kőzetünket is Iherzolithnak, mely már 

serpentinbe megy által. 

Ezen kőzetnek felfedezése a Frusca Gora serpentinjének 

belőle való képződését kétségen kívül helyezi. Tudvalevőleg 

az enstatit víznek fölvétele által átmegy bastitba, az o 1 i v i n 

pedig serpentinbe; s tényleg a Frusca Gora serpentinje tele 

van zöld bastitlevelkékkel, a mint azt már korábbi jelenté¬ 
semben kimutattam. Nincsen azonban kizárva azért, hogy 

gabbroféle kőzetek is eredményezhettek serpentint, annál in¬ 

kább nem, mivel a déli lejtőn gabbronak jelenlétét is kimu¬ 

tattam. További részletes kutatásnak lesz feladata, ezen ser- 

pentinesedő olivin-enstatit-kőzetnek több leihelyét is föltalálni. 

Emlitém a Dumbova-völgyi átmetszet értelmezésében, hogy 

ott is megvan, csakhogy ott még nagyobb fokban van 

serpentinizálva; s természetes is, hogy az átmetszeti tagok 

egész sorozatának meg kell lenni, ha másutt nem, de bizo¬ 

nyosan a beocsini völgyben. 

Dolerites phonolith Rakovác és Ledince 

vidékeiről. 

Az akadémiában megjelent erre vonatkozó értekezé¬ 

semhez kiegészítésül a következőket írhatom még ezen kő¬ 
zetre vonatkozólag. 

Fölemlitém ezen értekezésemben mind azon helyeket, 

hol hasonló kitörési kőzeteket feltaláltam; most álljon itt 
azoknak rövid leírása. 

1. A rakováci p'atakban kilépő felső telér¬ 

nek (V. átmetszet 9. sz.) kőzete. A kissé mállott 

kőzetnek alapanyaga tömött, sárgásszürke ; belőle kiválvák: 

a) Hasadékos, üveges sanidin, egész 6—12 □ mm.-nyi 

táblákban, ritkábban 2 QJ decm.-nyi karlsbadi ikrekben is; 

b) 5—6 mm. hosszú és 1—2 mm. széles fekete, fényes 

4 



oszlopok és tűk=amphibol és augit, melyekből a kiseb¬ 

bek részben vasockerré váltak már. c) B i o t i t fénylő fekete 

pikkelyekben, gyakran fészkekbe összecsomósodva. Sanidin 

és ampbibol - augit meglehetősen egyforma mennyiségben 

vannak jelen, de sűrűbben kiválva, mint az 1. telér kőze¬ 

tében. 

A tömötts. középért. — 2.62, a kisebb érték kétségtele¬ 

nül a mállott állapot következménye. 

A górcsővi vizsgálat megmutatta, hogy az alap¬ 

anyag egészen az, mint a részletesen leirt dolerites phono- 

lithé, t. i. kristályos szerkezetű, többnyire parányi sanidin- 

kristálykákból álló, itt-ott nepbeliu-nek nyomával is. A 

nagy föblpátok csupán egyszerű ikrek, a kisebb metszetek 

közt azonban nehány szép sokszoros sávas plagioklas is ta¬ 

lálkozott. Ennek mennyisége azonban a sauidinébez képest 

oly alárendelt, és sokszor egészen hiányzó, hogy alig lehet 

azt lényeges elegyrésznek venni, annál kevésbé arra alapí¬ 

tani a kőzetnek nevét, mint azt dr. Doelter tette, ki azt 

a mp h i bol-a nd es i t n ek (!j nevezte. Az ampbibol 

barnászöld, erősen dichroistikus kristálymetszeteket képez, 

az augit ellenben halvány fűzöldszinűeket, egészen gyönge 

dickroismussal, de élénk interfereutia színekkel. Mind a kettő 

erősen mállott már s egyenlő arányban vannak jelen. Mag¬ 

úé t i t nagy kristályszemekben gyakori, az apróbb szemek 

csaknem teljesen vasrozsdává váltak. 

Ezen kőzet tehát pontosan talál a dolerites phono- 

litb-tal. 

2. Az 0 s t r a G 1 a v i c a mellső kúpjának kő¬ 

zete. A tömött, szürke, kissé mállott alapanyagban látha¬ 

tók : a) sok sanidin kisebb-nagyobb táblaalaku kristá¬ 

lyokban, sárgásbarnaszinű, de még üvegfényű; b) arnphi- 

bol-augit fekete oszlopkák- és tűkben meglehetős sűrűn 

kiválva; c) b i o t i t-pikkelykék is elég gyakoriak. 

Tömötts. a kőzetnek: 2.66. 

Górcső alatt az említett alapanyaghoz egészen azo¬ 

nos-kristályos keverékben láthatók: sok ortboklas 

egyszerű ikre nebányj apróbb plagioklas mellett, sok 
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fűzöld augi t, meglehetősen sok fahéj barna b i o t i t és 

amphibolnak csak nyomai, végre m a g n e t i t-kris- 

tályok elég sűrűn. 

Ugyanazon kúpon valamivel mállottabb példányokat is 

gyűjtöttem, melyek egészen a rakováci patak mállott kőze¬ 

téhez hasonlók, a mennyiben ebben is több a m p b i b o 1 

és igen kevés b i o t i t mutatkozik a sanidinnak hasonló 

mennyisége mellett. 

3. Az 0 s t r a G 1 a v i c a hátsó kúpjának kő¬ 

zete. Az erősen mállott kőzetnek alapanyaga piszkos sár¬ 

gásszürke, földes; kiválva látni: a) meglehetős sok s a n i- 

d i n-táblát, elég amphibol-augi t-oszlopkát és igen 

kevés biotitet. Sósavval a kőzet helyenként pezseg 

kissé. 
A ledincei patak nyugoti ágában talált görélyek kül¬ 

lemben és ásványos összetételben mitsem különböznek a 

rakováci dolerites pkonolithtól. 

4. A rakováci patak nyugoti ágában, a 

Stolice-hegy keleti lejtőjén szintén találtam ha¬ 

sonló eruptív-kőzetnek darabjait. Valószínű tehát, hogy ezen 

hegyen is létezik annak egy kitörési pontja. 

A legiidébb darabnak ibolyás-sziirke, tömött alapanya¬ 

gában ritkásan kiválva a) apró és közepes sárgásfehér 

földpátkristályok; b) félig mállott, részben fénylő 

amphibol - augi t-oszlopkák és c) b i o t i t-pikkelykék 

is látszanak. Tömötts. 2’59. 

Górcső alatt szürkés, áttetsző alapanyagában kaolin- 

opacit- és ferrit-pontocskák sűrűén elhiutvék, itt-ott nephe- 

1 i u r e (?) utaló épnégyszögű hosszmetszetek is föltűnnek. Ke¬ 

resztezett nikolok közt az alapanyag fölváltva sötét és vilá¬ 

gos foltocskák mozaikja gyanánt tűnik fel, tehát minden¬ 

esetre kristályos és kettőstörő, mint a többi dolerites phouo- 

lithé. Kiválva láthatók: a) nagy s a n i d i n-metszetek; b) 

nehány nagy plagiokla s-metszet is; c) rozsdabarna 

anyaggá mállott amphibol- és augi t-metszetek és töre¬ 

dékek ; d) nehány b i o t i t-metszet, és e) m a g n e t i t-kris- 

tályszemek meglehetős bőven. Sósavval megcseppentve a 
4* 



40 

földpátok hasadékaiban és a mállott augit- és amphibolok- 

ban élénk pezsgés elárulta a c a 1 c i t jelenlétét. 

Ugyanitt más külemfi darabokat is talál¬ 

tam. Hamúsziirke, tömött és mállott alapanyagban láthatók: 

a) kaolinná vált középnagyságú testszinű í ö 1 d p á t k r is¬ 

tái y o k sűrűn, és apró, zöldes, félig mállott au gi t-tűcskék 

ritkábban kiválva. A kőzet tömöttsége: 2’61. 

Górcső alatt az alapanyag itt is apró, szabálytalan 

kerületű, egymással összefolyó, kettősen törő ásványok mo¬ 

zaikja, melyből közelebb meg nem határozható ka öli nos 

f ö 1 d p á t, fűzöld, gyengén kétszinű a u g i t, sok m a g n e- 

tit és ferrit kiválvák. Sósav alig idézett elő pontonként 

pezsgést. 

Egy harmadik, igen mállott darab végre piszkos sár¬ 

gásbarna, tömött alapanyaggal és ebben ritkásan elszórt apró 

fehér, fénylő s a n i d i n-kristálykákkal, félig mállott apró 

amphibol-augit-tűcskékkel és nehány bio tit-pikkelykével 

bir. A kőzet helyenként pezseg sósavval. 

Ezen mállott példányok külemben mindenesetre elütnek 

kissé a részletesen leirt rakovác-pataki főkőzettől; lényegben 

azonban ezek nem tarthatók más kőzetnek, mint phono- 

litlmak. 

5. Kaptam végre nehány darab hasonló kőzetet Popo- 

vich S. újvidéki tanártól a Ledince mellett fekvő „Zovin 

dol“-tóI, hol azt kőbányában törik s útkavicsolásra fölhasz¬ 

nálják. Ezeknek rövid leírását is itt adom. 

A legüdébb darabnak túluralkodó hamúszürke, tömött, 

fénytelen alapanyagában kiválvák; a) apró és közepes s a- 

n i d i n-táblácskák; b) a m p h i b o 1-a u g i t n a k fekete, fénylő 

oszlopkái; c) néhány biotit-pikkelyke és d) titauitnak 

egy x/2 mm. hosszú, mézsárga kristálykája sanidinba nőve, 

mely színe, fénye és jegecalakja által azounal fölismerhető 

volt. Sósavval erősen pezseg. 
Sajátságosak benne a mogyorónyi kristályos kiválások 

is, melyek szemcsés sauidinból és ebbe nőtt csinos arn- 
phibol-oszlopkákból állanak. A kőzet tömöttsége 2d)9. 

Górcső alatt szürkés, áttetsző, elmosódott kristályos 
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alapanyagban kiválva láthatók: határozott o r t h o k 1 a s met¬ 

szetek, nehány ikersávos p 1 a g i o k 1 a s, kevés sárgászöld 

ampIliből és sok fűzöld augit, erősen szétroncsolva és 

aprózva; továbbá meglehetősen sok biotit és sok m ág¬ 

ii éti t-kristályok. Végre láthatók még az alapanyagban és 

az elegyrészek közt elhintve sok apró, szürke, átlátszatlan 

szemek és foltok is, melyek sósav rácseppentése után erősen 

pezsegve föloldódtak, tehát mészpátnál egyebek nem 

lehetnek. 

Mindezek után ezen kőzet sem különbözik a rakováci 

dol^rites phonolithtól. Igen érdekes benne a t i t a n i t- 

n a k esetleges elegyrész gyanánt való föllépése, a mely 

sok külföldi phonolithban ki van mutatva. Ebből csupán az 

emlitett egy kristálykát találhattam; de remélhető, hogy 

ugyanazon leihely kőzetének — a lelhelyen magán — át¬ 

vizsgálása után sikerülni fog azt bővebben is feltalálni. 

Befejezvén adataimnak közlését, azon reményemnek 

adok kifejezést, hogy legközelebb újra meglátogathatom ezen 

érdekes hegységet, és hogy sikerülni fog a tudomány részére új 
adatokat gyüjtenem. 

A ,,Frusca Gora“ ásványainak és közeiéinek jegyzéke, melyek¬ 

nek leírása eddigi munkálataimban foglaltatik. 

Ezen munkálatok a következők : 
I. „Beocsin környékének földtani leírása.* I. 11 III. 

A m. földt. társulat munkálatai. 1867. 
III. k. 62-85. 1. 

II. „Górcsövi kőzetvizsgálatok.“ Érteke¬ 
zések a térin. tud. köréből. Kiadja a 
m. t. Akad XV. sz. 1871. A rakováci 
sanidintrachyt górcsői vizsgálata a 
17 — 20. iapon 

III „Jelentés a Frusca Gora“ hegységben 
az 1871. év nyarán tett földtani ku¬ 
tatásról.“ Földtani közlöny 1873. 
III. évf. V.—IX. számaiban. 

IV. A rakováci sanidintrachyt ,(?) és föld- 
pátjának vegyelemzése. Értekezések 
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V. 

12 

13 
14 
15 

16 

17 
18 
19 
20 
21 

22 
231 
24 
25! 

26 
27! 
28' 
29 
30' 
31 j 
32 
33 
34 

a term. t. köréből. Kiadja a m 
Akad. V. k XI. sz. 1874. 

Jelen kéziratban levő adataim. . 

(Jegyzékünkben ezekre történik 
hivatkozás.) 

/. Ásv dny oh: 

Quarc, vaskos, a serpentinben ereket 
képez . 

„ mint gránitnak elegyrésze . 
„ hegyijegőc — fennőtt csopor¬ 

tokban . 
„ Chalcedon, fürtös és álalak 

mészpát után. 
„ Amethyst-rudas. 
,, vörös jáspis. 
„ Tíízkőgumók a lajtamészben . 

ál, i ii. brm. 
„ Jaspopal ....... 

Mészpát, lajtamészre fennőtt krist. 
csoportok . 

„ kristályos, a serpentinben 
és homokkőben ereket ki¬ 
töltve . 

„ szemek a dolerites phono- 
lithban ...... 

Barnapát . 
Pyrit, a tökéletlen serpentinben 
Vascsillám malachit-bevonattal . 

Magnetit mint elegyrésze a kőzeteknek 

Chromit serpentinben .... 
Barnavaskő. 

„ álalak pyrit után 
Orthoklas mint a gránit elegyrésze 

„ Sanidin a dolerites pl ono 
lithban. 

Plagioklas a dolerites phonolitban . 
Labrador a gnbbroban .... 
Saussurit a gabbroban .... 
Albit, fennőtt kristálycsoport chlorit- 

palán. 
Kaolin, a földpátos kőzetekben . 
Epidot (pistazit) calcittal serpentinben 
Bronzit tökéletlen serpentinben . 
Diallag a gabbroban. 
Enstatit az olivin-enstatit-kőzetben 
Bastit a tulajdonképi serpentinben . 
Ch lórit, kőzetben. 
Olivin, az öli in-enstatit-kőzetben . 
Picotit 

III. 109, 110. 1. 
127, 128. 1. 

» 130, 131. 1. 

n 130, 131. 1. 

u 130. 1. 
i. 83. 1. III. 110 1. 

ni. 151. 1. 

n 13‘i. 1. 

m 133 1. 

i. 80. 1. 

m. 124 V. 

ii. 18 1., V. 
m 128 129. 1. 

n 125. 1. 

ii. 

111. 1 
19. III 124, 127 

V. 17-20. 1. 
in. 125 1. 

112. 1. 

’> 

u 

127. 1. 
27, 128. 1. 

ii 
V. 

18, 19. 1. IV. 5-8 

m. 126. 1. 

.. 126. 1. 

V. 
112 1. 

III. 125. 1. 

1 )) 124. 1. 

1 „ 
V. 

126. 1. 

III. 125. I. 

»» 126. 1. 
V. 
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35 Serpentin, almazöld, feketefoltos III. 125. 1. 
36 „ rostos, rudas. 17 17 

37 „ Chrysotil. 1) 17 

38 „ Pikrolith. 77 

39 Biotit, mint a gránitnak és phonolith- II. 18. 1. IIT. 127. 1. 

40 
nak elegyrésze. V. 

Titanit mint a phonolith esetleges 

41 
elegyrésze ...... V. 

Angit mint a phonolith esetleges elegy- 
része . II. 18-19. l.V. 

42 Nephelin mint a phonolith esetleges 77 20. 1. IV. 12. 1. 
elegyrésze. 

V. 
V. 

43 Aragonit (vasvirág). 

II. Kőzeteit. 

1 Agyagcsillámpala (Phyllit) .... III. 109-110 1. 
2 Csillámpala. 11 111. 1. 
3 Mészcsillámpala. 11 110. 1. 
4 Agyagpala. 11 111. 1. 
5 Chloritpala. 11 112. 1. 
6 Kristályos mészkövek. 11 110, 113 1. 
7 Quarczitok. ■1 110 1. 
8 Brecciák, kristályos közetzárványokkal 11 121. 1 V. 
9 „ serpentinzárványokkal . 11 114 1 122. l.V. 

10 Palás agyagok. 11 115—122.1. V. 
III 145. 

11 Paludinaagyag (congeria képi.) . 11 159. 1. 160 1. 

12 Agyagmárga. 11 115-122. 1. 145— 
148. 1. V. 

13 Sphaerulit-agyagmárga. 11 118 1. V. 
14 Krétás agyagmárga (cong. és szárm. n 

emelet). a 
149, lf3, 154. 1. 

15 Mészmárga. ... 120. 1. 
16 Amphisteginamárga (Mediterráni emel.) . <i 151. 1. 
17 Hippuritmészkő. ii 117. 1. 
18 Orhitulitmészkő. 119 1. 
19 Rudistamészkő. 121. 1. 
20 Kövületment krétamészkövek 120-122. 1. 
21 Lajtamész. 149—150. 1 
22 Amphisteginamész. 151. 152. 1. 
23 Cerithiummészkő. 153. 1. 
24 Tömött, kovasavdús magnesiamész chal- 

cedonerekkel. 132. 1. 
25 Homokkövek (kréta képi. ?) . 120—122 l.V. 
26 Conglomeratok (kréta képi. ?) . . . ii 77 71 11 

27 Homok (congr. képi.). 159. 1. 
28 Lősz és lőszhomok. 160 1. 
29 •Serpentin-homokkő. 119 1. 
30 Gránit (görkövek). 127—128. 1. 
31 Tökéletlen serpentin. 124. 1. 
32 Igazi (eigentliclier) serpentin 125, 126. 1. 
33 Saussurit-gabbro. 126 1. 
34 Chloritos kőzet a serpeutinből . 126 1. 
35 Olivin-enstatit-kőzet (lherzolith ?) V. 
36 Dolerites phonolith. IV. 8-13. V. 

37 Barnaszén és lignit ...... III. 
144 148. és 159. 1. 

I 71 1. 
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Nekrológ. 

G. Poulett Serope, a, geologok veteránja, ki kü¬ 

lönösen a vulcánokkal foglalkozott, 1876. január 19-én meg¬ 

halt Londonban. Sok és nagyszerű utazásokat tett, jeles ér¬ 

tekezései az angol szaklapokban nagy számmal jelentek meg, 

de két önálló munkája is van: „Volcanos. The Character oí 

their Phenomena“ stb. London 1862, és „Tjie Volcanos ot 

Central-France“, melyben igen szép rajzokkal kiséri e neve¬ 

zetes vulcán-vidék képleteit; a rajzokat mind maga készí¬ 

tette természet után. Vagyonos magánzó volt, de a közügyek¬ 

kel is foglalkozott mint a parlamentnek sok éven át tagja. 

Végső éveiben a kirándulásokat maga már nem tehette, ha¬ 

nem fiatal szakembereket kért meg a szivességre, az ő költ¬ 

ségén érdekes vulcán-vidék eket bejárni és az eredményről 

őtet tudósítani. Iudd úr, ki a nmlt nyáron vagy két In’) pót 

töltött honunkban, szintén Scrope megbízásából tette útját itt 

és a continens több vulcáni vidékén közel 7 hónapig. 0 neki 

köszönjük az első tudósítást ezen veszteségről, mely a szak¬ 

tudományt egy ily jeles búvár és maecenás kimultával érte. 
Sz. J. 

Barbot de Marny ,.Geologicseskij ocserk Chersonskoj 

Guberniji.“ St. PetersbNrg 1869. 

Léli Oroszország egyes neogenkori kagylóiról. 

(A nevezett eredeti munkából fordította Legeza V.*) 

„Szándékom, az alsó tengeri, valamint a szármád és ponti 

emelet egyes fossd alakjainak leírását közölni, az elsőből 

nevezetesen olyanokat, melyek a bécsi medence alsó tályagára 

utalnak. 

*) Őszinte köszönettel tartozunk L úrnak ezen, új fajokat tár¬ 
gyaló fordításért, mert szerző (Barbot d. M) e könyvét, mely borii, ki¬ 
vált fiatalabb, neogenkors/akbeli lerakodmányaink tanulmányozásánál oly 
nagy fontossággal bir, — orosz nyelven, sőt orosz betűvel is Írván, 
annak szövege absolute re’tély maradt volna előttünk. S z e r k. 
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Alsó tengeri emelet. 

Ezen, Podolia és Volkynia közt elterülő emelet leírásá¬ 

val már többen foglalkoztak, nevezetesen Dubois de Mont- 

péreux, Andrzeiewski és Eicbwald. E búvárok után fentem- 

litett vidéket 1865-ben látogattam meg, s jóllehet tisztán úi 

fajokat nem találtam, mindazonáltal és pedig először a kö¬ 

vetkezőket közlöm: Buccinum miocenicum Midi. — B. 

c óstul atom Broce. — Mitra scrobiculata Brocc — Katica 

redempta Midi. — Turritella turris Bast. - Cardium fra- 

gile Brocc. és némely mást. Utolsó időben azonban a vol- 

liyniai gouvernementból a következő, igen érdekes alakot 

kaptam: 

Arca F u c h s i i n. sp. 

23—25. ábr-í. (1. a táblát az eredeti munkában) 

Ezen kagyló alakja a m o d i o 1 á-ra emlékeztet, de 

közben .egyes jegyek az arc á-ra is mutatnak, úgy hogy 

valószínűleg helyesebb volna, egy külön alnémet, m o d i o 1 a- 

arca alkotni. 

Alakja harántul nyújtott, ferde, nem egyenletes; púpja 

kevéssé látszik ki s igen közel áll az előszélhez. Az előrész 

s egy része az alsónak a leirt példányon széttöredezvék. A 

hátsó rész kiszélesedett és gömbölyű. 

A zárszél egyenes vonalú; a zártér igen szűk. A fogak 

ferdén állanak s csak a zárszél mindkét oldalán láthatók, a 

mint ezt némely eoceubeli arca mutatja (A. modioliformis 

Desb., A. obliquus Desh); a fogak száma 6-ig terjed. 

A kagyló vékony, felülete apró bordákkal van ellátva, 

melyek át vaunak szeldelve durva növekedési sávokkal. 

A púptól a hátsó szél alsó végéhez nem éles, de jól kive¬ 

hető él húzódik. 

A bordák a kagyló közép részén finomak és számtala¬ 

nok, de közeledvén az élhez és még tovább a kátulsó szél¬ 

hez, ritkúlni kezdenek, durvábbak és sakk-alakú rendben 
mennek. 

Hossza, számítva a púptól a hátsó szél alsó végéhez 
15 mm. 



Leihelye: Sztárij Pocsaew, volhyniai tartomány. 

Ezen alakot Fuchs Tivadar úr, a bécsi c.s k. ásvány¬ 

tani kabinet assistensének tiszteletére nevezem el, ki az eocen- 

beli kiewi kékföld és a kallinovkai márga tanulmányozásánál 

nem jelentéktelen szolgálatot tett Oroszország geológiájának. 

A 23. ábrán a kagyló természetes nagyságban, a 24 

és 25-ken nagyobbitott alakban van rajzolva. 

S z á r m á t i emelet. 

Ezen emeletből a Turbo Hörnesi, T. Roma no ws- 

kii, T. Chersonensis és Cár cl. Suessi-t irom le. 

Turbo Hörnesi n. sp. 

18. és 19. ábra. (1. a tábl. az ered. munkában) 

Héja kerekdeclen konikus, vastag, vékony mészdús ta¬ 

karóval födve, mely könnyen letöredezik s mutatja a gyöngy¬ 

ház-felületet. Az eléggé tompa (85°) és lépcsőzetes konus az 

öt kidagadt tekervényt mutatja, melyek közül az első je 

lentékenyen kihasasodik. A varrányok élesek. A tekervé- 

nyek alsó, görbült felén, bárom durva, göbös rovátka vonul 

keresztül; a tekervények felső — eléggé lapos — felén 

szintén láthatók e rovátkák, de kevésbé világosan. Az utolsó 

tekervényen a göbök igen nagyok, durvák, s mintegy a 

meghosszabbodott bordákba látszanak beleolvadni, mely utób¬ 

biak hasonlólag ferdén hajolnak a növekedési sávokhoz. A 

nyílás majdnem gömbölyű, némileg hosszúkásán ovális; köl¬ 

döke takarva van. 

Magassága 28, szélessége 2G mm., az utolsó tekérvény 

magassága 17 mm. 

Egyetlen példányát e fajnak a Macira Podolica 

Cardium Fittoni és C. protractummal együtt a Tro- 

jekijfalú sűrű világos-szürke mész ben, a Búg baloldalán, Uj- 

Odessa mellett találtam. 
Ezen fajt Hörues Mór nevére bátorkodom elnevezni, 

kit oly váratlanul vesztett el a tudomány. 

A 18. és 19. ábra a leirt példánynak majdnem természe 

tes nagyságát mutatja. 
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Turbo Chersonensis u. sp 

13—16. ábra. (1. a tábl. az ered. munkában) 

Csigamenete, mely öt tekervényből áll, lépcsőzetes; 

80°-nyi. Héja vastag, mésztakarója alól a gyöngyház kilát¬ 

szik. A tekervények laposak, a varrányok mélyek. A teker- 

vények felső szélén egy élesen látható él van; ezen él és a 

feljebb fekvő varrány közt egy élesen kimagasló harántrovátka 

látható. A tekervények felülete finom barázdákkal van ékesítve, 

melyek néha a tekervények alsó felületén is láthatók. A 

nyílás majdnem gömbölyű. Köldöke mély, félig takart. 

A fiatal példányok néha egyáltalában nem mutatják 

a felső élt; növekedésökkel ezen él mindinkább világosabban 

tűnik elő; az öregeknél pedig az utolsó tekervény alsó széle 

csak néha él-alaku (15. ábra), (rendesen kerekített.) 

Magassága 15, széless. 13 mm., az utolsó tekerv. ma 

gassága 8 mm. 

Ezen alak közel áll a T. Beaumonti d’Orb.-hoz, de ez 

utóbbinak alakja nem oly kirívóan lépcsőzetes, és a tekervé¬ 

nyek felülete is sima. 

AT. Chersonensis aMactraPodolicá-val egye¬ 

temben Annovkán és Stavrovkában fordul elő, s a chersoni 

gouvernement egyéb leihelyein is 

A 13—16. ábra az annovkainak természetes nagyságát 
mutatja. 

C a r d i u m S u e s s i n. sp. 

20—22. ábra. (1. a tábl. az ered. ramjkábin.) 

A kagyló haránt-tojásdad, elől kerekített, hátsó része 

metszett, finom, bordás. A bordák száma 24-ig megy; azon 

borda, mely a púptól a hátsó szél alsó végéhez fut, képezi 

az élt. A bordák közel állanak egymáshoz, finom pikkely-, sőt 

némelyek közülök tüskékkelfedvék. A tüskék az élalakú bordón, 

s ettől — a harmadik bordán át — a negyediken jelennek meg. 

A kagyló hossza 7, széless. 9 mm. 

Ezen alak a Mactra Podolicá val együtt a Grigor- 

jevka mellett levő zöld földben találtatott, valamint a Pruth- 
' faluban is. 



48 

A leirt alakot Suess Ede, bécsi egyet, tanár s akad. 

tag tiszteletére nevezem el, ki a harmadkori képződmények 

földerítésében oly sokat fáradozott. 

A 20. ábra természetes nagyságát, a 21. és 22. na- 

gyobbitott alakját a Pruth-falubelinek mutatja. 

Turbo Romanowskii n. ps. 

17. ábra (I. Barbot, tábl.) 

Héja vékony, toinpa-kúpdad,lépcsőzetes; akonus szöge 

100°. Az öt tekervény fokozatosan tekerődzik olyképen, hogy 

az alsó uralkodik a többiek felett ; kerekítettek és felületü¬ 

kön tinóm harántirányú vonalok mennek keresztül. A felső 

vonalok vastagabbak mint a többiek, minek folytán az alsó 

tekervényen fent három keskeny esik jelenik meg A te- 

kervények tövénél húzódik a harántos övcse. A szájnyílás majd¬ 

nem gömbölyű, kissé megvastagodott belső szélekkel, a köl¬ 

dök világosan látható. 

Ezen alak előfordúl a szármát! emelet meszében Pruth- 

helységnél. 
Hossza és szélessége a héjnak 6 mm, miért is az utolsó 

teverkény magassága 4 mm. 

E fajt G. I). Romanowski tiszteletére nevezem el, ki 

oly ismeretes Oroszországban tett geológiai kutatásairól. 

A 17. ábra e csigát 2-szeres nagyításban mutatja. 

P o nt i m észkő. 

Ebből a következő három új species iratik le: 

Cár dilim Odessae n. sp. 

8. si.br. (I. Barbot, tábla) 

E kagyló vastag kőmagvai gömbölyű, egyenlőtlen 

oldalú alakot mutatnak. A púpok jól láthatók; a gödröcs- 

kében két rövid, dongaalakú bemélyedést láthatni, mely a 

hosszhasábos fogaknak felel meg; a pajzskában szintén 

egy hasonló keskeny, de hosszúkás bemélyedés látható. 

A bordák feltűnők, szétállók, vastagok, kerekítettek, 

a kagyló alsó végén tetőalakúak. E bordák a púpok vé- 
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géig húzódnak, számuk 6—8. A bordák közt lévő terek gyenge 

hosszúkás emelkedéseket mutatnak. 

A hossz viszonya a szélesség és vastagsághoz úgy áll, 

mint 1 : 1.15 : 0.G. A példányok 20 mm.-ig hosszak. 

Ezen alak előfordul a hangerőn grófné birtokán levő 

mészkőben Odessa mellett, és a gajdamáciai majorságban. 

Az oldalfogak jelenléte megkülönbözteti ezen fajt a 

Monodacna intermed iá-tói (Eichw.), melylyel némi ha¬ 

sonlatosságban van; azonkivitl meg kell jegyezni, hogy Eicli- 

wald úr alakja 9 bordával bir. 

A 8. á. e cardiumot természetes nagyságban mutatja. 

Cardium Nova-Rossicum n. sp. 

3—5 ábra. (1. Barb. tábla.) 

Ez az egyedüli cardium, melyet a ponti mészkőben ta¬ 

láltam megtartott héj részlettel, jóllehet ennek is csak ^őrnag¬ 

yaival találkozhatni. 

Alakja haránt toj ásdad, többé-kevésbé egyenetlen oldalú. 

A púpok feltűnők. Eleje kerekített, hátsó széle ferdén met¬ 

szett. A púptól azon szöghez, mely az alsó és hátsó szél 

találkozása által kerekitetten képeztetik, fut az élesen 

megkülönböztethető él, mely oknál fogva a kagyló némi¬ 

leg hosszúkásán néz ki. 

A felület fokozatosan szétterülő bordákkal van födve, 

melyek a felső részen laposak, de dagadtaknak mutatkoznak 

ettől távolabb. A bordák száma 20 és 2o közt változik, ren¬ 

desen pedig van 20, mimellett a 16—17 borda, mely az 

előszél és az él között foglal helyet, világosan látható; a 

a többi pedig, nevezetesen, mely az él és a hátsó szél között 

mutatkozik, kevésbé világosan vehető ki. Felnőtt példányo¬ 

kon láthatók jelei a durva növekedési sávoknak. A bor¬ 

dák közt lévő terek s a bordák szélessége majdnem egyenlő. 

A cardinál-fog egy, és közelében a hosszhasábos fogak 

vaunak. 

A hossz viszonya a szélesség és vastagsághoz úgy áll, 

mint 1 : 1.2K : 0.53. A hosszúság a 15 mm.-t haladja meg. 

Ezen zárát megtartott faj egyedül a Gizsickij Nikola- 

jewkájában (Chers. gub.) találtatott. 
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Ezen faj igen közel áll a C. subc ar inatum és a 

C. inéértutnhöz, melyek Dege úr által lettek leirva 

Kérésről. A C. s ubc ar inatumtó 1 harántirányban val«3 na¬ 

gyobb terjedése, és az előszél kisebb hossza által, melyhez 

a felület nem hajlik oly görbén, mint a C. s ubc ar ina¬ 

in m n á 1, — különbözik. A C. pseudocatillus -tói fajunk 

éles éle és nem lapos bordái által különbözik. 

A C. inéért unit ól abban tér el, hogy ez utóbbinak 

bordái laposak, és előszélé hosszabb. 

A mi fajunk kőmagvait illeti, azok a C. litto- 

rale után a legelterjedtebbek a ponti mészkőben. A púp 

alatt kis emelkedést mutatnak, mely a fog gödröcskének fe¬ 

lel meg. Az oldalt álló hosszhasábos fogaktól a púp mind¬ 

két oldalán, egy-egy keskeny, hosszú bemélyedés látható. A 

bordákat majduem a púpok kezdetétől lehet látni. A bordák 

közt lévő terek rendesen hosszúkás, bordaalakú emelkedéseket 

mutatnak, vagy pedig két-három megnyúlt vonalat. 

Pawlovkában és Csicsikleában e magvak legtöbbnyire 

kicsinyek, mindössze 8 mm. hosszúsággal birnak, de a 

Langeron-birtokról levők a 19 mm. hosszat is meghaladják. 

A 3. és 4. ábra a Nikolajewkinak természetes nagysá¬ 

gát, az 5. ábra annak magvát a Langeron-birtokról mutatja. 

Congeria simplex u. sp. 
9— 12. ábra. (1 Barb. tábla.) 

A kagyló mandula-alakú, kissé egyenlőtlen oldalú. A 

púpok hegyesek, s csak keveset csavarodnak az előszélhez. 

Az előrész majdnem egyenes vonalú, a neki ellentett szél 

pedig kerekilctten szögletes. A zár háti része, mint magas 

kerekített él jelenik meg, a mely görbén hajlik a felső, és 

függélyesen ereszkedik le a kagyló alsó széléhez. Felülete 

durva növekedési sávokkal van ellátva. A hossz viszonya a 

magasság és vastagsághoz úgy áll, mint 1 : 0.5 : 0.4 A leg¬ 

nagyobb hosszúság nem haladja meg a 12 mm.-t. 

Ezen kagyló a ponti mészkőben csak oly elterjedésnek 

örvend mint a cardium üt tora le, de megtartott zárrész¬ 

lettel csakis a Gizsicky Nikolajewkájában egyedül találhatni, 

rendesen kőmag alakjában jön elő. 
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A congeriák azon kőmagvai, melyeket a különböző 

aütorok a ponti mészkőből, részint C. polymorpha, részint C. 

Brardii név alatt sorolnak fel (Odessa, Keres, Cserkaszk s 

más lelhelyekről), minden esetre a fent leirt fajhoz tar¬ 

toznak. 

A 9—11 ábra a kagylót természetes nagyságban, a 

12. ábra magát a kőmagot mutatja. Mindezen példányok a 

Gizsicky Nikolajewkájából valók. 

Az eredeti munkához való táblának magyará¬ 

zata. 

A. Ponti emelet. 

Ábra 1. Cárdium pseudo-catillus Abicli. A jobbol¬ 

dali héjnak külső lenyomatját mutatja természetes 

nagyságban. Csurubas, Keres mellett. 

2. Ugyanaz. A jobboldali héj kőmagva természetes 

nagyságban. Sirokojc. 

3. Cardium Nova-Rossicum. Barbt. Baloldali héj, 

természetes nagyságban Gizsickij Nicolajewkája. 

4. U. az. Mindkét héj alakja elölről. 

5. U. az. A balhéjnak kőmagva természetes nagy¬ 

ságban, a Langeron-birtokról. 

6. és 7. Cardium littorale Eichw. A jobboldali 

héj kőmagvai természetes nagyságban Laugeron- 

birtok. 

8. Cardium Odessae Barbt. A jobb héjnak kőmagva, 

Langeron-birtok. 

9. Congeria simplex Barbt. A jobboldali héj belső 

oldalról tekintve, természetes nagyságban. Gizsickij 

Nikolaj ewkájáról. 

10. és 11. U. a. Kívülről tekintve; ugyanonnan. 

12. u. a. A jobboldali héj kívülről tekintve. 

B. Szármáti emelet. 

13—16. Turbo Ch er sonensis. Barbt. Természetes 
nagyságban. Anuowka. 

17. T u r b o Romanowskii Barbt. Kétszeresen nagyítva. 

Pruth falu, balti kerület, podoliai gouvernement. 
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18. és 19. Turbo Horn esi Barbt. Természetes nagy¬ 

ságban. Trojckijról, Búgnál, Nova-Odessa közelében. 

20. Cardium Suessi Barbt. A baloldali héjnak 

természetes nagysága, Pruth faluból. 

21. és 22. u. az. Nagyítva. 

C. Alsó tengeri szint (tályag). 

23. Arca Fu c h sii Barbt. Jobb héj természetes nagy¬ 

ságban. Sztarij Pocsajew, Kremenc mellett, volhy- 
niai gouvernement. 

24. és 25. u. a. Nagyított alakban. 

Irodalom. 

M. J. — K. F. Pete rs, D i e Donau und ilir Gebie t. 

Eine geologische Skizze. Leipzig, 1876. 8. (Brockhaus, Internationale 

wisseuschaftliche Bibliutliek XIX. Bánd.) 
A földtan nagyszerűségénél és magasz¬ 

tosságánál fogva legközelebb a csillagá¬ 
szathoz áH. Herschel. 

Ezen mii által hálás örömmel látjuk azon még nagy űrnek egy 

részét kitöltve, melyet szép és nem épen már fiatal szaktudományunk¬ 

nak, úgynevezett népszerű irodalmában éreztünk. Érdeke azáltal csak 

növekedik, hogy benne nagyrészt hazánk földtani viszonyai is vonzó 

módon adatnak elő. Szerző oly tüneményekre és tényekre figyelmeztet, 

melyekről a szabad természetben való séta alkalmával meggyőződhetünk, 

holott más ilynemű — semmi szakképzettséget feltételező — müvek 

általánosabban vannak Írva, vagy pedig oly tüneményekre és viszo¬ 

nyokra hivatkoznak, melyek nálunk nem, vagy csak részben hasonlítha¬ 

tók össze. Szerző azon nézetét, hogy csak az által kelthető a földtan 

tanulmányozása iránt élénkebb érdek, ha egyes helyek geológiai fejlő¬ 

désükben megismertetnek; másrészt azon meggyőződését, hogy valóban 

csak az élvezheti az egyes tájakat, egy országot valóban csak az is¬ 

mer, a ki ezek földtani fejlődésének legalább újabb korszakait helyesen 

felfogta, — teljesen igazoltnak találjuk. — E mű szellemdús szerzője 

szerencsésebb, az ő modorában egészen új, tárgyat nem választhatott 

volna, mint a Duna folyam-területének, mint egy teljes egésznek rajzo¬ 

lását; mert tökéletesen egyetértünk azon állításával, hogy „Európa összes 

folyainterületei közt egy sem alkalmasabb, földrészünk fejlődési törté¬ 

netét oly jól vázolt térben ecsetelni, mint a Duna folyam-területe 

ezt teszi. Más folyam területén egyen sem lehet általános érvényes- 
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ség ü képződési fokozatokat oly nagy számban, időrendi sorBzerinfc a laicus 

sál megismertetni, mint ezen. Európa más részében a népek letelepe¬ 

dése és történelme nem látszik a talaj alakzata- és minőségétől oly mó¬ 

don függni, mint azon téren, melyet a Duna, mint egy medencéket 

összekötő folyam, — egyetlen e nemben — keresztül hasit.“ 

A Duna és területe e műben, az előszó és egy részletes beveze¬ 

tés mellett, 13, ügyesen rendezett és tiszta szaktudományt és tapaszta¬ 

latot eláruló fejezetben van tárgyalva. 

A bevezetésben a laicust igen vonzó módon ismerteti meg a föld¬ 

tan elveivel. A szerző vezetése mellett planétánk izzónfolyó kezdeté¬ 

től, földtörténetünknek la m sanként egymásután következő korszakain át, 

eljutunk ezek utolsójához, a jelenkorhoz, miközben az egyes korszakok 

szeszélyes alakú lakóinak celebritásait nagyrészt bemutatja. 

E munka első 3 fejezetében a földtan legújabb álláspontját ismerteti 

anélkül, hogy az elmélet dagályos frásisaival — mint ez sok ha- 

sonirányú műnél az eset — untatna vagy tévútra vezetne. Szerző egye¬ 

dül bolygónk felületén és belsejében tett, sok év óta helyesnek bizo¬ 

nyult megfigyelésekre hivatkozik. Különösen érdekes az első fejezetben a 

folyóvíz és a fagy kivájó hatásának előadása. 

A 4—13 fejezet különösen a Duna-terület földtani viszonyait tár¬ 

gyalja, és számos a szöveg közzé nyomott, csinosan készbett, a jellemző 

köviilt ábatmaradványokat és a földtanilag érdekes tájakat ábrázoló 

rajzokkal van illustrálva. Az egyes fejezetekben ismételve hivatkozik 

szerző a hazánkban mutatkozó tünemények és elöjövetelekre, miglen a 

11 fejezet, kizárólag Magyarország talajának van szentelve. Itt egyen¬ 

ként a Kárpátokat, a pannoniai medence szél- és szigethegységeit rész¬ 

letesen tárgyalja, mimellett találó nézeteket fejt ki, melyeknek legnagyobb 

része saját tapasztalatain alapszik. 

Érdekes a 13-ik fejezet is, mely a Duna folyását egészben és 

annak deltáját tárgyalja. Ezen fejezettel jó lesz kissé részletesebben 

megismerkednünk, miután szerző itt különösen a folyam azon nagy ré¬ 

szével foglalkozik, mely hazánkon foly keresztül, s oly tüneményekre 

figyelmeztet, melyek nagy nemzetgazdászati jelentőséggel bírnak. 

Szerző határozottan vallja a Baer-féle törvényt, azaz azon fölte¬ 

vést, mely szerint a dóllő irányában haladó folyók, a föld forgása foly¬ 

tán ennek északi felében jobbra, a déli felén balra á^sák medröket. Ezen 

tétel, melyet Baer különösen a sibériai folyók tanúlmányozása, s a dóllő 

irányában épült nagyobb sebességű (nevezetesen éjszak-amerikai) 

vasutak kisiklásának statistikája alapján állított fel, a Duna fo¬ 

lyásán, melyre az éleseszű Suess tanár észleletéi és közleményei — 
Földi. Közi. 5 
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legelőször 1861-ben — figyelmeztettek, határozottan bebizonyítható. A 

Duna a legszembetűnőbben jobb p ar t j a fe lé hat, sa hol szige 

teket képez, mindig a j o b b oldali a főág. A talajvizek megbeszé 

lésénél szerző igen érdekes észleleteket közöl, melyek Suess közbenjá¬ 

rása folytán a Búd rpest-szolnoki vasútvonalon a Tisza mellett tétettek. 

Meglepő a Duna és Tisza közötti talaj vízválasztó magassága'; e folyó¬ 

kat Budapesten felül és a város közelében harmadkori dombos vidék, 

s e dombok maradványai, tovább dél felé, egy nagy lösztábla és egy térje 

delmes futóhomok-terület, Czeglédtől kezdve sík ártér választja el egymás¬ 

tól. A legnagyobb lősznmgasság, a Temető-domb, Budapesttől keletre, 

299 métert tesz ; a Duna vízállása az észlelés napján 96.75, a Tisza 

Szolnoknál 80.12u m.-re állott a tenger szine fölött. A talajvíznek legkö 

zelebbi nagyobb emelkedése, mely gyors emelkedés után 14 kilométer¬ 

nyire a fővárostól DK-re éretik el, 129.87; métert tesz a tenger szine 

fölött. Ezt kétségkívül a harmadkori dombvidék idézi elő, mely a Duna 

talajviz-folyamát Váczon alól maga és a budai hegyek közé szorítva 

tartja. A talajvíz legmagasabb állását Pilis-állomás közelében éri 

el 139.ü04 m.-rel a tenger szine fölött. Innen kezdve a terület minden 

különbsége nélkül, mindegy, váljon azt tutóhomok fedi, vagy váljon 

felülete egészen sík Tiszaalluvium, mely utóbbi Czeglédnél kezdődik, 

a talajvíz folytonos apadása figyeltetett. Magában a szolnoki pályaud¬ 

varban a talajvíz még 4 m-nyíre állott a közeli Tisza víztükre felett. 

Továbbá azt veszszük észre, hogy a Duna és Tisza egymáshoz saját¬ 

ságos fejlődés-történeti viszonyban állanak. És azthiszsziik, hogy a szerző 

nem téved, ha azon véleménynek ad kifejezést, hogy a Duna hajdan az 

alsó Tisza medrében folyt. Úgyszintén azt is biztosan meg lehetne jó¬ 

solni, hogy egykor a pécsi hegység előőrséig előnyomulva, a Dráva 

medrét és végre a délfelé előnyomuló Drávával egyesülve, az alsó Szá¬ 

vát fogja elérni, melylyel a belgrádi sziklát, mint félszigetszerű nyúl¬ 

ványt, elvésendi. A nagyrészt sikerült Tiszaszabályozás előnyeiről és hát¬ 

rányairól szólva, sajnálja szerző, hogy a fennforgó viszonyok nem enged¬ 

ték meg, a Tiszától elvont talajt csatornákkal keresztül-kasűl metszeni, 

minek következtében némely vidéken most azt kell tapasztalni, hogy a 

megkeményedett agyagtalaj mindig meddő marad A nagyobb veszély 

szerinte pedig abban áll, hogy az elpárolgási felület nagy mérvben csök¬ 

kentetett, és hogy meg nem kisértetett a szabályozás előtt sok helyen, 

a befásitás, miáltal a légbeliek lecsapódása nagyobb mérvben éretik 

cl, s a mi most alig legyőzhető akadályokba ütközött. Ellenben igen 

kedvező az a körülmény, hogy mindenütt a talajból munka által viz 

nyerhető. A földmivelés a magyar medence belsejében olcsó tüzelő anyag 

előállításától, tehát a forgalmi eszközük- és némi tőke erőtől függ. De 



nagy tévedésnek mondja szerző, ha valaki azt hinné, hogy vagyontalan 

gyarmatosok által lehetne a magyar síkságot könnyen mivelni. A gaz¬ 

dasági javulás a medence szélétől és a hozzá közelfekvő nagybirtokok¬ 

tól kell, hogy folyjon és központ felé futva, befelé hatoljon. A vaskapu 

földtani alkatának ismeretére támaszkodva, szerző azon nézetben van, 

hogy a magyar Dunának a Baziás-orsovai szoroson át csak felszíni víz¬ 

tömege foly a Daco-mysiai medencébe, nem pedig a pannoniai meden¬ 

cének iszonyú talajvíz-folyama is. Kérdés tehát, mi lesz azon víztöme¬ 

gekből, melyek medencéjükben bezárva maradnak ? Erre vonatkozólag 

is ad a szerző szellemes felvilágosítást. Miután e talaj-viztömegek egyen¬ 

súly-tüneményei korántsem oly természetűek, hogy a hegyifolyókkal 

hydrostatikai összefüggést árulnának el, lefolyásuk sincs feltartóztatva, 

hanem csak számtalan hasadékban és kőzetrepedésben vannak eloszolva, 

melyeket a harmadkori rétegekben és azok alatt töltenek meg. Habár he¬ 

lyenként is, az utóbbiak korántsem tökéletesen és mindenhol áthalla- 

nok, nem hiányzik itt-ott temérdek érhasadék, melyen át a viz a 

mélységbe juthat. Mély kerüléssel csak egy kis része jön föl ismét a 

fölszinre, hogy körútját újra kezdje. A budai, nagyváradi, hévvizi, har¬ 

kányi és nehány csekélyebb mérvben meleg forrás képezi szűkebb 

határolásban e medence egész hévkiucsét. De a talajvíz főtömege ol- 

dólag is hat, a szerző nézete szerint, a mélység alpesi rétegeire, hol a 

sziklanemek átváltoztatásán szüntelen működik; s ezen okok hatásának 

tulajdonítja a Jászság és Kúnság földrengéseit. 

J. B — M. 0. Silvestri. — La dissociationchi- 

mi q u e e t les phénoménes volcaniques. (Revue scientifique 

de la Francé et de 1’ étranger. No. 24. Paris, 11. Déc. 1875.) 

Silvestri úr az izzó lávának hatását a vele érintkező gázokra ta- 

núlmányozván, egy oly anyagot állított elő, melyet egy az Aetna láváin 

talált hasonló kinézésű anyaggal azonosítania sikerült. Az új ásvány 

vegyalkata Fe5 N2 vagyis 90,859 Fe és 9.141 N. — Alaktalan pik¬ 

kely vagy kéreg gyanánt rakódik le a friss lávák felületére. — Színe 

szürke, lémfényű, delejes; fajsúlya 3.147. A levegőn könnyen uráliik cl, 

főleg meleg vízgőzzel érintkezve. 

Az anyag synthesise, vagyis mesterséges vegytani előállítása mu¬ 

tatja, hogy ezen vaslégeny az ammóniák- és a sósavgázos egyidejű vagy 

egymásutáni hatása által az izzó lávákon képződik. Silvestri úr e célból 

tett kísérletei még egyéb, a vulkáni kitörések chemiájára nézve érdekes 

eredményekre vezettek! Kimutatta ugyan, hogy az izzó láva nagy ineny- 

nyiségű légenygázt képes lekötni, miáltal a vulkáni termények között 

5* 



56 

mindig nagy mennyiségben szereplő ammoniaksók keletkezése egysze¬ 

rűbb és természetesebb magyarázatot nyer, mint az eddig uralkodó né¬ 

zet, mely az ammóniák jelenlétét növényi anyagokra vezette vissza. 

(r. m.) A nummulitok rétegzeti (stratigraphiai) 

jelentőségeadélnyugoti középmagyarországi hegy¬ 

ség ó-harmadkori képződményeiben. Hantken Mik 

s á t ó 1. (Értekezések, kiadja a m. tudom. Akad. V. köt. YI. sz. 1874.) 

Hantken úr ezen, a magy. tud. Akadémia 1874. évi április 13-án 

tartott ülésén felolvasott értekezése elején a nummulitok d’Archiac ál¬ 

tal felállított 6 osztályát ismerteti röviden, s aztán a délnyugati közép¬ 

magyarországi hegység nummulit-képződinényeinek hosszas tanulmányo¬ 

zása alapján kimondja azt: „hogy a kérdéses területen a nummulit-kép- 

ződmény különböző rétegcsoportjaiban a legtöbb esetben csakis a fenn¬ 

sorolt osztályok egyikébe vagy másikába tartozó nummulitok vannak 

tömegesen kiképződve, melyek azoknak egy éles kinyomatú jelleget 

kölcsönöznek, melynélfogva egymástól igen könnyen megkülönböztethe- 

tők.“ Ily határozott jelleggel biró réteg Esztergom vidékén 5, Buda vi¬ 

dékén 5, a Bakony nyugati területén pedig csak 2 van. 

Esztergom vidékén a következő 5 rétegcsoportot találta: 

1., a vonatozott nummulitok alsó rétegcsoportja. Előjön benne a 

N. sabplanulata Hantk. et. Mad., N. placentula Desh. E rétegcsoport, 

mely túlnyomókig tályagból áll, s tetemes vastagsággal bír, általánosan 

el van terjedve, a felszínre azonban csak egy ponton búvik ki ; 

2., a pontozott nummulitok rétegcsoportja (Num. Lucasanaszint), 

mely közvetlenül az előbbin fekszik, N. Lucasana Defr. és N. perfo 

rata d‘Orb. előjövetele által van jellemezve, s tetemes felszíni elterje¬ 

déssel bir. 
3., a vonalozott nummulitok középső rétegcsoportjában: (felső 

puhány emelet) 1 N. striata d’Orb. N. Kovacsiensis Hantk. et Mad. N. 

contorta d’Orb. N. Ramondi Defr. fordúl elő; 

4., a sima nummulitok rétegcsoportja (Num. Tchihatcheffi réte¬ 

gek) N. Tchihatcheffi d’Arch. N. complanata Sow. által van jellemezve; 

5., a vonalózott nummulitok felső rétegcsoportja (Clavulina Szabói 

rétegek), mint legfiatalabb nummulit-képződmény, melyben már a num¬ 

mulitok alárendelt szerepet játszanak. 

Annak bebizonyítására, hogy a nummulit-rétegcsoportok ezen rend 

ben következnek egymásra, közli a tokodi Radberg, a Domonkoshegy, 

a puszta Domonkos, a Köleshegy földtani átmetszetek. 

Budapest vidékén, a buda-kovácsi hegység területén a kö¬ 

vetkező nummulit-rétegcsoportok fordulnak elő: 

1., a vonalozott nummulitok alsó rétegcsoportja, 

2., a pontozott „ „ 

3., a vonalozott „ középső „ 
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4., a recés numulitok rétegcsoportja 

5., a vonatozott „ felső „ 

Tehát e vidéken előforduló nummulit-rétegcsoportok, megegyez¬ 

nek az Esztergom vidékén előfordulókkal, azon különbséggel, hogy itt 

a sima nummulitok rétegcsoportját a reczés nummulitok rétegcsoportja 

helyettesíti, melyben N. intermedia d’Arch., N. garansensis d’Arch. és 

N. Molli d’Arch. gyakori. 

A Bakony keleti részében s aVértesben 3 nummu- 

lit-rétegcsoport ismeretes, u. m. 

1., a pontozott, 

2 , a sima, 

3., a vonalozott nummulitok felső rétegcsoportja. 

E vidéken a vonalozott nummulitok középső rétegcsoportját egy 

félig sósvizi réteg, a puszta-fornai emelet helyettesíti. 

A nyugati Bakonyban végre, az Esztergom és Buda vi¬ 

dékén eszközlött osztályozást nem lehet keresztül vinni, mert ott a pon¬ 

tozott és sima nummulitok társaságában a kiterült nummulitok egy faja, 

a N. spira Roissy fordul elő nagyobb mennyiségben. Ezt ő a kiterült 

nummulitok rétegcsoportjának nevezi. 

A második rétegcsoport volna a Böckh J. főgeológ által a Köles¬ 

kepe nevű völgyben talált nummuüt-rétegek, melyeket Böckh űr a pria- 

bonai rétegekkel párhuzamosit. 

M. J. — Gr. C. Broadhead. OntheWellattheln- 

sane Asylum, St.-L ouis County. (Transact. of the Acad of 

Science of St.-Louis. 1875. vol. III.) A st.-lous-í tartományban lévő 

tébolydában egy kutat mélyeztettek, mely jó ivóvíz nyerése céljából 

furatott, e kút 3843, s'-nyi mélységgel bir. A fúrás alkalmával keresztül¬ 

hatolt rétegek száma 36, s ezek egy mellékelt táblázatban átnézetesen 

vannak összeállítva. A felsorolt 36 réteg közül tartozik : egy a negyed¬ 

korhoz, 15 a kőszénképlethez és 16 az alsó silurképlethez. A legmé¬ 

lyebb szintet, melyet a fúrlyuk elért, a gránit foglalja el. 

A keresztülfúrt anyagnemek vastagsága a következő volt: agyag 

63', kőszén 6', palaagyag 360', mészkő 2725', és homokkő 435'. 

A hőmérséki észleletek csak a 3127'-nyi mélységtől kezdve van 

nak feljegyezve és itt nagyon feltűnő, hogy a hőmérsék az eddigi ál¬ 

talános tapasztalatok ellenében, nagyobb mélységben csökken, mi arra 

látszik utalni, hogy itt téves vagyis tökéletlen mérések tétettek. Az ész 

lelt hőmérsékek a Fahrenheit-féle hőmérő szerint a következők 

3127 lábnyi mélységben 106° F. = 41 Vo° C 

3129 „ 

ö
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3264 „ „ 106° F. =• 41 Vb c. 

3376 „ „ 106° F. = 41 V„ C. 

3473 „ „ 105° F. = 405/9 C, 
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3533 liibnyf mélységben 105° F. = 403/» G. 

3G04 „ , 105° F. = 40'V9 G. 

3643 „ 1041/2Fr. = 40°/25 C. 

3,28 „ 

3800 „ 

3837 „ 

105 72Fr. 

105° Fr. 

105° Fr. = 405/9 C. 

A csövezés a következő módon történt: 

Először egy 1174"-nyi átmérővel bíró öntöttvas-csövet vezettek 

be, mely a mészkőtől a kút fenekéig ért. Ezen cső egy facsövezettel lett 

bélelve úgy, hogy az átmérő 4*/2"-nyíre kisebbítfetctt. Ezután egy 4‘/V'- 

nyi fúrót eresztettek le. A fúrás 1866-ik évi március hő 31-én kezdő¬ 

dött, és folytatva lett éjjel-nappal, kivéve a vasárnapokat, egészen 

1869-ik évi augusztus hó 9-éig, tehát 3 év, 4 hó és 10 napig, mire a 

munka 3843' és 6"-nyi mélységnél beszüntetett. 1866-ik évi julius hó 

9-étől egészen 1867. január hó 28-áig a fúrlyuk tágításával foglalkoztak. 

Tágítva lett ll‘/2"-nyire 1131'-nyi mélységig, egy rövid vas-cső il- 

lesztetvén be. Az e mélység alatt folytatott fúrlyuk kezdetben 6", ké¬ 

sőbben pedig 10"-nyire lett tágítva egészen 953'-nyi mélységre. 

Ezután egy 79 láb hosszú, vaslemezekből álló csövet eresztettek 

be, úgy hogy ez a 10 hüvelyknyi cső alsó részén lévő nyúlványon nyu¬ 

godott. Ezután a 4 hüvelyknyi fúrlyuk 6"-nyire lett tágítva 1022'nyi 

mélységre, és egy 5 hüvelyknyi, vert vasból álló, s 6 tonnát nyomó 

cső beillesztve, mely a 6 hüvelyknyi fúrlyuk hosszát bélelte ki. A 4l/2" 

fúrlyuk folytatva lelt egészen a 3843'és 6"-nyi mélységig anélkül, hogy 

további csövezés szükséges lett volna. 

Vegyesek. 

F. S.—B e r i c h t c d. deutschen c h e m. Oes Berlin. 1875. 

Petersburg. 

N. Mennhutkin Jazukovits által beküldött értekezletet olvas fel. 

Az éleny hatása a kén és paraffinra. Ha kőszén 120 ’-ra szárittatik, súly- 

szaporodás vehető észre, a szénben levő szénkönegek oxydálódnak. 

O. Meister jelentést tesz egy még soha sem észlelt só előjövete- 

léről, kénsavas vasoxydról. Jegecei háromhajlásuak. Átlátszó, szép hya- 

cintvörös jegecek, a levegőn való állás után szétmállanak. 

P á r i s. 

L. Thoost és Hautefeuille a köménynek nikel, vas és kobaltban 

való feloldását tanulmányozzák; ezen fémek direct elnyelik a könenyt 

anélkül, hogy vele vegyiiletet képeznének. 

Tissandier a lég szénsav-tartalmát mérte meg 800 és 1000 meter 

magasságban, első esetben 2,40, másodikban1 3,00-t talált 10000 részben. 

L. Smith egy meteorról értekezett, a mely 1835. augusztus 1-én 
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Diksor.-grófságban' i Tcress ce) cselt le. Olvadt felület rajta nem látható, né¬ 

mely helyütt fém fényű, a Widmanstadti alakok nagyon szépek rajta. 

Tümöttsége 7,717. Feltűnően sok vasat tartalmaz, 91,15 vasat, 8,01 ni¬ 

kelt, 0,72 kobalt, 0,06 rezet; phosphor nyomait mutatja, a kén hiány¬ 

aik. A fém 2,2 térfogat légnemet zárványol, a mely 71% H, 15% CO és 

13% C03-ból áll. 

GirardésMorin a francia kénkovandokra vonatkozó geológiai és vegyi 

tanulmányozásaikat ismertetik. — Franciaország felhasznált a múlt évben 

180,000 tonna kénkovandot kénsav készítésére, ebből 9/10 része francia 

leihelyről származik Legnevezetesebb leihelyei a du Rhone, du Gard és 

de l’Ardéche-départementok. A du Rhone-departement bányái a Brevenne- 

folyó jobb és balpartján feküsznek. Jobb partján (Saint Bell) fekvő 

gazdagabb mint a balparti, évenként 120,000 tonna kénkovandot 

ád. Ez két részre oszlik, déli és éjszakira. Az éjszaki 46 - 48% kéntar¬ 

talmú ásványt ád, és 10 —12°/0 homok, agyag és barytban jön elő, 

az arsen nyomait tartalmazza. A déli rész kénkovandja 50—53% ként 

tartalmaz, arsen nyomait; homok és agyagban jön elő. 

A du Gard-departement pyritje 40—45% ként és 0,1% arsent 

tartalmaz, és mészkőben jön elő. 

A de l’Ardeche-departement pyritje 45—50 % ként és 0,3% arsent 

tartalmaz, agyag és folypátban jön elő. 

Lecoq de Boisbaudran Pierresitteből (Pyreneák) egy fényiében na¬ 

gyon kis mennyiségben a horganyhoz nagyon közel álló új elemet, fémet, 

talált és galliumnak nevezé. Ezen néhány centigrammból a következő re- 

actiókat volt képes felállítani. 

Chloridoldata, baryum carbonattal kicsapható, élege ammoniumban 

és annnoniumearbonatban oldható ; kénege hígított ásványsavakban old¬ 

ható, ecetsavban és kénammoniumban oldhatlan. Kénköneny vagy kénam- 

monium által a zink előtt látszik kicsapatni úgy, hogy a fractio- 

nalt kicsapásnál az első csapadék a galliumot tartalmazza. Színképében, 

mi a gázláng felett csak gyengén futólag, mig villámszikra átütése alatt 

folytonos szép színképet ad, két ibolyavonal látható. A gallium legelő¬ 

ször a szikraszinképezés által lett feltalálva és feltalálója érdeme, ki e 

szikraszinkép-elemzést kezdé használni. 

L o n d o n. 

Thomas J. W. A Dél walesi szénben levő gázokról értekezett. 

Rendes hőmérséknél gázt szivattyúzni lehetetlen volt, 10f"-ra való hevítés¬ 

nél bitumenes szenek kevesebb gázt adtak, mint az antracit. E légnemek 

bányalég, szénsav és légenyből állottak, hanem nagyon különböző ará¬ 

nyokban, például a bitumenes szén csak kevés bányaleget tartalmaz, mig 

az antracit 87%.ot. 

Maskelyne az andrewsit és clialkosideritről értekezett. Az előbbi 

ásvány pár évvel ezelőtt lett ismertetve, azóta valódi vegy-jele meg- 

alakit!atott. Az andrewsitot kisérő ásvány, mely világos zöldszám! jege- 

cek, a Brittish-müseumbán lévő példány összehasonlitása után az UH- 
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maii chalkosideritje. Ezen ásvány eddig mint dufrenit lett, classificálva. 

Továbbá W. Flight. ismerteti a pbosphorsav leválasztását Al2 03 6s Fe 0 

jelenlétében. Jolin Williams 1000-osztatú tbermometert ajánl, a liol a 

fagy- és forrpont közti tér osztatnék fel 1000 részre. 

C. Griffin egy készüléket mutat be, a melyben 3b perc alatt 

10 cubikláb j légszesz fogyasztás mellett fél font vas folyékonynyá 

tehető. 

A vasipar fejlesztésére szánt intézet érdekes kísérletet közöl a 

phosphor quantitativ kimutatását illetőleg, spectroscop utján, Sir Jolin 

G. N. Alleynetől. 

Phillips. Az orthoklas-alakú egyes pseudomorpkok structurája- és 

összetételéről értekezik. Ezen nevezetes jegeeek, Cornwallban Huel Coa- 

tcsben találhatók, földpátok, melyekben a káli zinnoxyd^vagy más fémek¬ 

kel helyettesittetik. Vékony csiszolatuk a mikroskop alatt ezüstfehér, 

csillámtáblákkal átszövött tömegnek látszik, quarz, zinnoxyd, néha kék 

turmalin-jegecekkel. 

Howe H. egyes üj schottlandi ásványokat ismertet: Centralassit, 

stilbit, mangantit stb. 

S. F. — Amerikai Brom. Amerikában már 1846 és 1856 

között is állítottak elő bromot gyárilag, mely időben különösen a daguer- 

rotypiában használtatott fői; midőn azonban ez az ambrotypia által ki- 

szorittatott a bromnak gyártása tökéletesen beállitatott. 1866-ban a brom- 

alkaliák a gyógyászatban kezdtek szerepelni s ennélfogva előállításuk 

az Egyesült-államokban ismét folytattatott. E célra a natrona és taren- 

tumi sómüvek anyalugja használtatott föl; később, 1868-ban, a pennsyl¬ 

vaniai s azután az ohio- és kanohivai sómüvek is szolgáltattak e célra 

anyagot. Ez idő óta minden egyes sóvidéken emelkedtek gyárak, neve¬ 

zetesen Ohioban és Éjszak-Virginiában. A brom előállítása az ismereres 

úton barnakő- és kénsavval való melegítés által eszközöltetik. 1867—1873-ig 

a gyártás 5000 kgrről 88000 kgrra emelkedett. 1870-ig az összes termé¬ 

nyek az Egyesült-államokban használtattak fel, ez időben került innét 

az első brom-szállitmány Németországba. Ez idő óta a kivitel folyton tar¬ 

tott, miután a termelés tetemesebb volt, mint a mennyi felhasználtatott. 

A túltermelés azonban az árakat oly annyira ^leszorította, hogy új 

gyárak többé nem is állíttatnak fel. (Amer. Journ. Pharm. 47. 69). 

S. F.-A merikai asbest-ipar. Kégóta ismeretes már az as- 

bestnek rendkívüli ellentállása magas hőmérsék iránt, de bár nagy számú 

kísérlet tétetett már ezen anyagnak praktikus földolgozására, csakis a 

legutóbbi 25 évben jutottak tulajdonképeni eredményre. Ez eredmény 

az amerikai kutatók kitartásának köszönhető. Az említett időközben 

ugyanis azon fölfedezést tették, hogy az asbest alkalmas cement segélyé¬ 

vel gőzkazánok és csövekre erősítve a legjobb burkolóanyagok egyi- 
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két képezi a meleg-kisugárzás meggátlására, mig másrészt maga igen 

hosszú ideig teljesen ellentáll a hő behatásának. Igen jó anyagnak bi 

zonyult be továbbá a házak befüdésére is. a A kazánok és csövek be¬ 

fedésére nézve az asbest minden más anyagot (talán az üveggya¬ 

pot kivételével) felülmúl. Szívós, el nem égethető s oly rugalmas, 

hogy a kiterjedés és összehúzódás folytán meg nem repedezik. Továbbá 

igen könnyen feldolgozható s szilárd, sima, elpusztithatlan bevonatot 

képez, mely a hő kisurgázását teljesen megakadályozza. Amerikában nagy 

számmal találhatók üzletek, melyek tisztán asbest-árukkal kereskednek, 

ezek közöl azonban akár a terjedelmet, akár az áruk jóságát tekintve 

egyik sem versenyezhet az Asbestos Packting Companyval New-York 

bán, melynek jó hirneve Virginiában levő terjedelmes asbest-művein s 

egy sajátos gyártási módszeren alapszik. Naponta vagy 300 hordó as- 

best-cementet szállít s nagy számú munkást foglalkodtat. Az asbest-ce- 

mentnek óriási mérvű felhasználása alig hihető, ha meggondoljuk, mily 

rövid idő óta nyert csak praktikus alkalmazást s előre látható, hogy a 

kereslet ép oly mértékben fog fokozódni, a mint ezen anyagnak előnyös 

sajátságai általánosabban ismeretesekké lesznek. A nevezetesebb gyá¬ 

rak legnagyobb részében, a vízmüvekben, hajókon stb. a kazánok és 

csővek már általában asbest-szövettel vannak bevonva. Ezen anyagnak 

igen nagy előnye van a tekintetben is, hogy a munka még akkor is 

végezhető, ha a kazánok forrók s használatban vannak, s gyakran meg¬ 

esik, hogy a hajók menetközben láttatnak el vele. Kezdetben háromszo¬ 

ros bevonatot alkalmaznak, l‘/2 liüvelyknyi vastagsággal, mely a mun ka 

bevégeztével kémén}', sima felületet képez. A tűzálló szövetet, mely a 

cementtel együttesen dolgoztatik fel, az említett társulat egy fiókgyár¬ 

ban, New Jerseyben állítja elő. (Ind. Bl. 13. 4.) 

TÁRSULATI ÜGYEK. 
Közgyűlés 1876. évi január hó 26-án. 

I. Elnöki jelentés a magyarhoni földtani társulat 
1875-ödik évi működéséről. 

Tisztelt közgyűlés! 

Midőn szívélyes üdvözletem kifejezése mellett a t. köz¬ 

gyűlést megnyitni szerencsém van : kedves kötelességemnek 

ismerőin a t. közgyűlést rövid foglalatban a múlt év azon 

eseményeivel megismertetni, melyek szerényen bár, de foly- 



tón munkálkodó társulatunkat közelebbről érdekelve, reá ki- 
sebb-nagyobb befolyással birtak. 

A társulat irodalmi munkálkodását illető közelebbi ada¬ 

tok a titkári jelentésben bent foglaltatván, erre vonatkozó¬ 

lag csak azt akarom fölemlíteni, hogy a társulati közlöny, 

épen úgy, mint a megelőzött években is, tizenkét füzet- ille¬ 

tőleg számban mindazon értekezéseket, ismertetéseket s a tár¬ 

sulatot érdeklő egyéb adatokat hozta, melyek vagy a tár¬ 

sulati szakgyüléseken olvastattak fel, vagy legalább közvetve 
érdekelték társulatunkat. 

A közlönyön kívül a tagok a nagyméltóságú földmive- 

lés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. ministerium kegyessége foly¬ 

tán, a m. kir. földtani intézet kiadványait is megkapták, úgy 

hogy tulajdonképen 2 kötet — hazánk különböző vidékeire vo¬ 

natkozó — geológiai mű jutott társulatunk minden egyes 

tagjának birtokába; és így azon szerves kapocs következ¬ 

tében mely társulatunk s a m. kir. földtani intézet között 

létezik, társulatunknak — különösen régibb — tagjai a 

magyar nyelven eddigelé megjelent összes földtani munkák¬ 

nak birtokában vannak. Ennek kapcsában azon örvendetes 

tényt említhetem még fel, hogy a társulati tagok száma ez 

évben tetemesen nagyobbodott, a mennyiben 301-ről 359-re 

hágott. Mivel azonban a m. kir. földtani intézet kiadványai¬ 

ból eddigelé csak 300 példány áll rendelkezésére, hogy a 

tagok számának föntebb említett nagyobbodása mellett min¬ 

den egyes tag megkaphassa a m. kir. földtani intézet kiad¬ 

ványait, a választmány a kellő lépéseket a nagyméltóságú 

ministeriumnál már jó eleve megtette. 

A múlt évnek társulatunkat érdeklő eseményei között, 

mindenesetre a legfontosabbak egyikét az aug. 2—14-ig 

tartott erdélyi kirándulás, illetőleg vándorgyűlés képezte, 

melynek mind tervezetével, mind pedig a kirándulások be¬ 

fejezte után, a kivitel egyes részleteivel közlönyünk kellőleg 

megismertette az azokon részt nem vett társulati tagokat is, 

úgy hogy az egész kirándulási sorozatra nézve csak annyit 

tartok szükségesnek felemlíteni, hogy az minden egyes pont¬ 

jában teljesen sikerültnek mondható, mit hogy elérni sike- 
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rült, nem kis mérvben köszönhető a kirándulások vezetését, 

rendezését magukra vállalt urak és testületek példátlau buz¬ 

galmának sőt áldozatkészségének. 

Hogy a társulat kirándulásain résztvevő tagok, az arány¬ 

lag nagy utat lehetőleg csekély költséggel tehessék meg: 

a választmány a kellő lépéseket annak idején megtette s 

folyamodványt intézett a hazai közlekedési vonalak igazga¬ 

tóságaihoz árleengedés végett. A kérelem — mint a megelőzött 

években — az idén is kellő méltánylásban részesült minden 

egyes közlekedési vonal igazgatóságánál. — 

A múlt évi kirándulásokon szép számmal részt vett 

társulati tagok a kirándulások folyama alatt, illetőleg azok 

befejeztével mindössze egy szakgyülést — tulajdonképen 

zárgyülést — tartottak, úgy hogy a felolvasó-gyűlések, ezen 

egy kivételével mind Budapesten tartattak az előre megál¬ 

lapított sorrendben, mindenkor a m. tud. akadémia palotá¬ 

jában. A gyűlések—tekintve a társulati tagoknak még min¬ 

dig aránylag csekély számát — jól látogatottak voltak s több 

esetben a társulati tagokon kívül vendégek is vettek raj¬ 

tok részt. 

A társulati választmány a szakgyüléseken kivid 8 gyű¬ 

lést tartott; a választmányi tagok között csupán annyiban 

történt változás, hogy a Ballus Zsigmond úr halála ál¬ 

tal megürült helyre Wiss inger Károly úr, segédőr a 

m. nemz. muzeum [ásvány-földtani osztályánál, választatott 

meg még a múlt évi közgyűlés alkalmával. 

Társulatunk tagjai közül a lefolyt évben is többeket ra¬ 

gadott ki a kérlelheflen halál; közülök nem mulaszthatom 

el, hogy fel ne említsem Hóim aun Ernő bányabirtokos 

urat Orsováról, annál is inkább, mivel ő egyike volt a tu¬ 

dományos alapon keresztülvitt bányászati kutatás előhar- 

cosainak hazánkban. 

A m. kir. bánya- és kohóhivatalok ez évben is előfizet¬ 

tek a társulati közlönyre, s a csere\ iszony folytán, melyben 

társulatunk számos bel- és külföldi tudományos társulat- és- 

intézettel áll, társulatunk könyvtára, mely jelenleg már a 

m. kir. földtani intézet könyvtárával van egyesítve, számos 
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becses munkával gyarapodott; erre nézve a közelebbi ada¬ 

tok a könyvtár állására vonatkozó jelentésben lesznek fel¬ 

említve. 

Végre még bátorkodom a t. közgyűlést felkérni illetőleg 

azon inditványnyal járulni a t. közgyűlés elé: szíveskedjék 

a nagymélt. földmiv.-, ipar- és kereskedelmi m. kir. miuis- 

teriumnak azon kegyéért, melyben társulatunkat részesíti, 

a hazai közlekedési vonalak igazgatóságainak, kik a társu¬ 

lat Erdélybe ránduló tagjait árleengedésben részesítették, a 

kirándulások vezetését és rendezését magukra vállalt egye¬ 

sek- és testületeknek fáradhatlau buzgalmukért és áldo- 

•/ atkészségükért, s végre a m. tud. akadémia tek. igazgató¬ 

ságának azon szívességéért, hogy a társulati gyűléseknek a 

m. tud. akadémia palotájában való megtartását megengedte, 

a köszönetét jegyzőkönyvileg is kifejezni. 

Budapest, 1870. jan. 2G-án. 
Reitz Frű/yes, 

_ társ. elnök. 

2. Titkári jelentés a magyarhoni földtani társulat 

1875-ik évi működéséről. 

Tisztelt közgyűlés! 

Miután az elnöki jelentésben társulatunknak mind bel¬ 

limül pedig küléletére nézve a múlt év eseményei körül a 

fontosabb adatok úgyis fölsorolvák : részemről évi jelentésemet 

röviden tarthatom s különösen társulatunk irodalmi működése 

s a tagok számára vonatkozó adatok fölemlitése lesz az, 

mire jelenleg leginkább akarok kiterjeszkedni. 

Az 1875-dik évben társulatunk összesen nyolc szak- 

gyűlést tartott, még pedig jan. 13-án, febr. 24-én, márc. 

24 én, april. 14-én, május 12-én, jun. 9-én és nov. 24-én 

Budapesten, a m. tud. akadémia palotájában, és aug. 14-én, 

a kirándulások alatt, illetőleg azok befejeztével, Kolozsvárt. 

E gyűléseken 15 társulati tag tartott összesen 21 értekezést 

vagy rövidebb ismertetést — a múlt évben 19-en 20-ot — 
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a felolvasást tartott tagok nevei s a tárgyak cimei a 

következők: 

1. Böckk János : Egy új pachyderma-nem Erdély 

eocen rétegeiből. 

2. GesellSándor:Az unghvári m. kir. jószágigazgató¬ 

ság területén előforduló kőszén, kőolaj és földgyanta föld¬ 

tani leirása. 

3. Halaváts Gyula: Selmecbánya andesin-basaltjai. 

4. InkeyBéla: A Székesfeliérvár-velencei hegység 

gránit- és trachyt- nemű kőzetei. 

5. dr. Koch Antal: A Bakony éjszak-nyug. részé¬ 

nek másodkori képletei. — Erdély ős-emlős maradványai, s 

az ős-emberre vonatkozó adatok. — A Brackydiastematlierium 

lelkelyén tett újabb észleletek. 

6. Kürthy Sándor: A Hideg-Számos geológiai vi¬ 

szonyai. 

7. Róth Lajos: Előleges tudósitás egy geologiailag 

fontos leletről. 

8. Roth Sámuel: A Eazekasboda-morágyi hegylánc 

eruptív-kőzetei. 

9. Rybár István: Az Ungh folyó balpartján elterülő 

trachyt-hegység földtani viszonyai. 

10. S aj óli ely i Frigyes: Jelentés a társulat ez évi 

erdélyi kirándulásairól. 

11. S c h a f a r z i k F e"r e n c: A Sár.-Sz.-mildósi quarz 
trachytok. 

12. Stürzenbaum József: Adatok a Bakony „Cera 

tites-Reitzi“ szintje faunájának ismeretéhez. 

13. Dr. Szabó József: Egy bánáti új ásvány (a 

Ludwigit) bemutatása. — Szászka vidékének trachyt-képle- 

téről. — A négy nevezetesebb plagioklas jelleges kettős 

fénytörési tulajdonsága Des-Cloizeaux legújabb tanulmányai 

szerint. — Uj-Moldova némely eruptív krystályos kőzete. 

14. Tóth Mihály: Az erdélyi basaltokról. 

15. Wissinger Károly: Különböző diatomacea 

előjövetelek. — Budapest s vidékének domborművű földtan’ 
térképe. 



Mindezen értekezések és ismertetések a társulati köz¬ 

lönyben jelentek meg egész terjedelműkben, kivéve: Böckh 

.János „Egy új pachyderma-ncm Erdély eoeen rétegeiből" 
cimíi munkáját, mely a m. kir. földtani intézet évkönyvének 

egyik füzete — IV. kötet, II. füzet — gyanánt jelent meg, 

s ezen kiadásban a társulat tagjai is megkapták, továbbá 

dr. Koeli Antal nak és K ilr t hy S án d or nak a társulat 

ez évi kirándulásai alkalmával, a Kolozsvárt tartott zárgyii- 

lésen felolvasott értekezésük, melyek pótlólag a közlöny ez 

idei évfolyamában fognak megjelenni. A 12 számban 

megjelent társulati közlönyön kívül a tagok ez évben is 

megkapták a m. kir. földtani intézet évkönyvének megjelent 

füzeteit, nevezetesen: a már fentebb emlitett füzetet, 20 nagy 

6° nyomatott lap szöveg, két kettes, kőnyomatú táblával, és 

Hant ken Miksának, a Olavulina Szabói rétegek faunája, 

I. rész. Foraminiferák — földt. int. évk. IV. kötet, I. füzet — 

82 nagy 8° nyomatott lap szöveg, XVI. kőnyomatú táblával: 

s igy tnlajdonképen 3 kötetet, illetőleg füzetet tesz ki a 

társulat tagjainak szétküldött, hazánk geológiai viszonyaira 

vonatkozó könv viI letmény. 

A szakgyüléseken kivid a társulati választmány össze¬ 

sen nyolc ülést tartott, melyeken a társulatot érdeklő ügyek 

intézteitek el. 

Mint a megelőzött években, úgy az idén is osztott ki 

társulatunk néhány tagja között 500 frtnyi összeget azon 

célból, hogy az illetők az ország valamelyik vidékének 

geológiai tanulmányozása alkalmával feladatukat könnyebben 

teljesíthessék. Hogy hazánkban a földtani tudományok iránt 

az érdeklődés folytonosan s örvendetesen terjed, fokozódik, 

a társulatba a múlt évben belépett új tagok nem csekély 

számából is világosan kitűnik ; ugyanis társulatunkba a le¬ 

folyt évben 68 rendes tag lépett be s egy levelező tag válasz¬ 

tatott, az új tagok száma tehát 69, mely számból a társulat 

halottjainak — meghalt: 4, a kilépett 4 — és az alap¬ 

szabályok megfelelő §-a értelmében kitörölt tagok számát — 

kitörőltetett 3, mi összesen 1 l et tesz ki, — levonva, a tag¬ 

szaporodás 58-at tesz ki. A társulat rendes tagjai közül 



pedig- egy, t. i. Rónay Jácint c. püspök az alapitó tagok 

sorába lépett be. — A társulat halottjai: Ferjentsik 

János, kohóigazgató, Hofmann Ernő, bányabirtokos, 

Kőben Jakab, bányavállalkozó és Máriássy Mihály, 

földbirtokos. 

A föntebb emlitett adatok folytán társulatunk tagjainak 

létszáma, összehasonlitva a tavalyival, a következő : 
1875. jan. 27-én volt : 1876. jan. 26-án van: 

Pártfogó 

Tiszteletbeli tag 
Pártoló „ 

Alapitó „ 

Levelező „ 

Rendes „ 

1 

7 

5 

6 

2 
280 

1 

7 

5 

7 

3 

336 

Összesen: 301 359 

Vázlatos jelentésemhez mellékelten a társulat tagjainak 

névsorát van szerencsém bemutatni, melyből a főbb adatokat 

az imént emlitém már föl. 

Budapest, 1876. január 26-án. 

Sajóhelyi Frigyes, 

társ. I. titkár. 

3. Jelentés a magyarhoni földtani társulat pénz 

tárának állásáról. 

Tisztelt közgyűlés! 

A társulat pénztára, illetőleg 1875. évi számadásai, 

általunk, mint a múlt évi közgyűlésen kinevezett pénztárvizs¬ 

gáló bizottság tagjai által f. évi jan. hó 14-én megvizsgál¬ 

tatván, teljesen rendben s a főkönyvben foglalt tételekkel 

mindenben megegyezőnek találtatott. 

A következő táblázatos összeállításban az 1875. évi 

tervezett költségvetés — bevétel s kiadás — s a tényleges 

eredmény, és az 1876-ik évi tervezett költségvetés a társulati 

pénztár állására nézve kellő tájékozásul fog szolgálni. 
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B o v é t c 1 Tervezet Eredmény Tervezet 
1875-re. 1875-re 1876-ra. 

Hg. Eszterkázy Miklós 
adománya . . . 420.— 420.— 420.— 

Évdijak. 1400.— 1425.64 1600.— 
Alapítványi kamatok . — — — 

Okmánydijak . . 50.— 86.30 — 

Értékpapírok kamatjai 200.— 196.— 200.— 

Eladott munkálatok 200.— 137.— 130.— 
Takarékpénztári kamat 
Pénztármaradvány 

20.— 3.37 — 

1874-ről .... 
Visszavét a takarék- 

— 176.08 — 

pénztárból . . . — 400.— — 
Közlöny eladása . . — — 150.— 

Összesen 2290.— 2844.39 2500.— 

Kiadás Tervezet 
1875 

Eredmény 
1875 

Tervezet 
1876 

Igazgatási költség . . 780.— 842.01 850.— 
Földtani kiküldetések . 500.— 500.— 500.— 
A Közlöny kiállítása . 900.— 822.— 850.— 
Postabérek s különfélék 
Ideiglenesen a takarék- 

100.— 129.95 130.— 

pénztárban . . . 700.— 400.— — 

Rendkívüli kiadás . — — 170.— 

Összesen 2280.— 2693.96 — 
Készpénz 150.43 — 

Mint a bevétel: 2844.39 

Az 1875. és 1876. évi pénztárvizsgálás alkalmával talált 

vagyonállapot a következő: 
1876. jan. 14. 1875. jan. 22. 

Földhitelintézeti záloglevelek 2800.— 2800.— 

A kereskedelmi bank záloglevelei 700.— 700.— 

Alapítványi papírok 605.— 605.— 

Készpénz 176.08 150.43 

Összesen ft. 4281.08 ft. 4255.43 

és igy vagyonunk a legutóbbi pénztárvizsgálás óta 25 írt 65 krral 

csökkent. 

Budapest, 1876. január 14-én. 
Luczenbaclier János. 

Ffiszter Károly. 



69 

4. A társulati könyvtárt illetőleg- clr. Szabó József felhozza, 

hogy már régebben tétetett azon indítvány, miszerint a tár¬ 

sulati könyvtár valamely más, hasoncélú intézet könyvtárá¬ 

ban helyeztessék el, illetőleg azzal eg-yesíttessék, annál is 

inkább, mivel egy külön könyvtárnak tartása helyiséget, 

szekrényeket stb. igényel, szóval a társulatra nézve több 

tekintetben teher; a választmány véleménye ez ügyben oda 

irányul, hogy legcélszerűbb lenne a társulati könyvtárt 

minden reservata nélkül a m. kir. földtani intézet könyv¬ 

tárába beolvasztani, s e célból átirat intézendő a nevezett 

intézet igazgatójához, váljon az ajánlatot elfogadja-e? 

A közgyűlés a választmány véleményét magáénak 

vallva, az indítványt elfogadta. 

5. A társulat által évenként tartatni szokott vidéki 

vándorgyűlések, illetőleg kirándulásokra vonatkozólag a választ¬ 

mány véleménye az: hogy miután a f. évben, hazánk fő¬ 

városában két internationalis congressus, — melyek egyike 

társulatunkéval rokon-tárgyú, — t. i. az anthropologiai- és 

a statistikai congressus fog tartatni, célszerűbb lenne, az erő¬ 

ket ezekre concentrálva, a kirándulásokat ez évben elha¬ 

lasztani. 

xV közgyűlés a választmánynak ezen okadatolt in¬ 

dítványát elfogadván, a kirándulásoknak ez évben meg nem 

tartását elhatározta. 

6. A társulati másodtitkár a selmeci földtani iiókegy- 

letet illetőleg felhozza, hogy miután már régóta semmiféle 

életjelt nem hallat magáról, célszerű lenne felhívni, hogy 

minél előbb tegyen munkálkodásáról hivatalos, jelentést. 

B ö e k h úr hasonlóképen a fentebbi nézetet osztja; Bru i- 

mann úr e tárgyban felemlíti, hogy a fentebbi nézetet 

nem osztja, szerinte — mint hallá — a fiókegylet munkál¬ 

kodását be nem állította, életképessége nem csökkent. 

A közgyűlés határozata e tárgyban oda irányul, hogy 

a választmány ez ügy tisztázására a kellő lépéseket mielőbb 

megtegye. 

7. A másodtitkár azon indítványát, hogy a hires 
I'öldt. Közi. /• 
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geologot B. v. Cottát a társulat tiszteletbeli tagjai sorába 

válaszsza, valamint 

8. az első titkár azon indítványát is, hogy az Erdély¬ 

ben már több éven át sikeresen működött, kolozsvári múze¬ 

umi őrt, Herbich Ferencet a társulat levelező tagjául 

válaszsza, a közgyűlés elfogadván, határoztatok, hogy az il¬ 

letők megválasztatásukról értesitendők, számukra a megfelelő 

diploma kiállíttatván, ez nekik megküldendő. 

9. A társulati számadásoknak az év végén eszközlendő 

megvizsgálására ismét a régiek: Luczenbacher János 

és Pfiszter Károly urak, társulati tagok kéretnek fel, 

kik erről, miután a gyűlésen jelen nem voltak, a titkár által 

levél utján értesitendők. 

10. Végre a f. évi közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesí¬ 

tésére az elnök b. SpléuyiBéla és B r u i m a n n V i 1 m o s 

urakat, társulati tagokat kéri föl, kik a reájok ruházott meg¬ 

bízást elfogadják. 

Egyéb tárgy nem lévén, az elnök az ülést berekeszti. 

TITKÁRI KÖZLEMÉNYEK. 

Nyilvános nyugtatványozás, 

1875- re a tagdijat lefizették: 

dr. Albert Ferenc, Gföltl Ernő, clr. Hajdú Gyula, Hal- 

mágyi Sándor, Kremnitzky Amandus, Leding Sándor, Legeza 

Victor, Ölberg Gusztáv, dr. Rózsay József, Szentmiklósy Jenő, 

Teschler György, báró Vécsey József, Winkler János — urak, 

a kecskeméti ref. főtanoda és a szászvárosi ref. főgymnasium. 

1876- ra a tagdijat lefizették : 

Báthory Nándor, Déry Mihály, dr. Eissen Ede, iíj. Eis- 

sen Ede, Eissen Károly, Fauser Antal, dr. Frommhold Károly, 

GhyczyGéza, Ghyczy Kálmán, Gombossy János, Hürsch Ágos¬ 

ton, Inkey Béla, Jermy Gusztáv, Koós Ferenc, Mikolay László, 
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Neumann Frigyes, Petricskó Jenő, Posner Károly Lajos, 

Rickter Lajos, Rombauer Emil, Schafarzik Ferenc, Sebes¬ 

tyén Pál, dr. Sőtér Ágoston, báró Vécsey József, Volny Jó¬ 

zsef, dr. Wagner Dániel, Weisz Bernát, Zsigmondy Béla, 

Zsigmondy Vilmos — urak, a budapesti tud. és műegyet. ol¬ 

vasókör, az Eggenberger-féle könyvkereskedés és a selmeci 

akad. általános társulat. 

Budapest, 1876. márc. hó 15-én. 
Kot h L aj o s, 
társ. II. titkár. 

1876-ra a tagdíjat lefizette: 
Rotb Lajos úr. 

Saj ólielyi Frigyes, 
társ. I. titkár. 

6' 



A magyarhoni földtani társulat tagjainak névjegyzéke. 

Jegyzet. Minden tag neve és lakhelye után következő szám a 
választási évet jelenti. 

A társulati tisztviselők nevei a többiekénél vastagabb betűkkel 
nyomattak. 

Pártfogó. 

Galantai herceg Eszterházy Miklós, Budapest 1866. 

Tiszteletbeli tagok. 

gróf Almásy Móric, Bécs 1850. 
báró Geringer Károly, Bécs 1850. 
lovag Hauer Ferenc, Bécs 1867. 
Heer Oswald, Zürich 1872. 
dr. Peters Károly, Grác 1869. 
Stur Dénes, Bécs 1872. 

7. gróf Thun Leó, Bécs 1850. 

Pártoló tagok. 

Kőszénbánya- és téglagyár-társulat, Budapest 1872. 
Papi Balogh Péter, Debrecen 1861. 
Schwarcz Gyula, Székes-Fehérvár 1860. 
Báró Siua Simon, Bécs 1855. 

5. Első cs. kir. szab. dunagőzhajózási társulat, Bécs 1873. 

Alapító tagok. 

lovag Drasche Henrik, Bécs 1866. 
lovag Ifaiitkeii Miksa, Budapest 1860. Választm. tag. 
Ittebei Kiss Miklós, 1858. 
báró Podmaniczky János, Budapest 1858. 
Sálgó-tarjáni kőszónbánya-részvénytársulat, Budapest 1872. 
Kállay Benő, Budapest 1873 

7. Rónay Jácint, Pozsony 1876. 

Levelező tagok. 

Beszédes Kálmán, Esztergom 1873. 
Majláth Béla, Liptó-Szt-Miklós 1873. 

3. Müller Károly, Villány 1875. 
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Rendes tagok. 

Abt Antal, Kolozsvár 1867. 
Adler Károly, Budapest 1872. 
Aigner Sándor, Pécs 1875. 
dr. Albert Ferenc, Eger 1871. 

5. Angyal József, Selrnec 1871. 
dr. Arányi Lajos, Budapest 1861. 
dr. Azary Ákos, Budapest 1875. 
dr. Bach József, Szécsény 1872. 
Baczoni Albert, Kassa 1873. 

10. Balló Mátyás, Budapest 1873. 
Barcsay Árpád, Petrozsény 1875. 
Bárdos Mihály, Selmec 1868. 
Báthory Nándor, Budapest 1875. 
Belányi Ferenc, Győr 1873. 

15. Relliázy János Budapest 1867. Választm. tag. 
Bellovics Ferenc, Esztergom 1872. 
Benes Gyula, Petrozsény 1867. 
Berecz Antal, Budapest 1867. 
Bernáth József, Budapest 1864. 

20. Bielz Albert, N.-Szeben 1871. 
Bizenti Frigyes, Budapest 1870. 
Röckk János, Budapest 1868. Választm. tag. 
Botkár Dániel, Pozsony 1866. 
dr. Bottenstein Samu, Petrozsény 1875. 

25. Brellich János, Budapest 1867. 
Bruck Ferenc, Újvidék 1874. 
Bruimann Vilmos, Budapest 1870. Választm. tag. 
Brzorád Rezső, Mogyorós 1867. 
Buda Ádám, Réa 1866. 

30. Buda Elek, Russ 1866. 
Buday Károly, N.-Bánya 1874. 
Bugyis András, Ungkvár 1874. 
Burány János, Esztergom 1870. 
Búza János, Sárospatak 1872. 

35. Ckoczenszky József, Sopron 1867. 
Csató János, Nagy-Enyed 1866. 
Csek Lajos, Selmec 1871. 
Cserni Béla, Gy.-Fekérvár 1875. 
Csernyus Andor, Pécs 1872. 

40. Czanyuga József, Budapest 1864. Pénztárnok. 
Dávid Vilmos, Budapest 1866. 
De Adda Sándor, Iióuaszék 1867. 
Debreczeny József, Kolozsvár 1875. 
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Déchy Mór, Budapest 1875. 
45. Defrance Károly, Antwerpen (Belgium) 1873. 

Deil Jeuő, Kassa 1872. 
dr. Dékány Rafael, Kecskemét 1807. 
Dérer Mihály, Selmec 1874. 
Déry Mihály, Budapest 1871. 

50. Deutsch Emil, Nyerges-Újfalu 1872. 
Divald József, Budapest 1869. 
Dezső Lajos, Sárospatak 1874. 
Dobay Vilmos. Dobsina 1867. 
Drasche Gusztáv, Bécs 1866. 

55. Duma György, Budapest 1872. 
Éber Nándor, Budapest 1866. 
Eggenberger-féle könyvkereskedés, Budapest 1872. 
Egger Samu, Budapest 1856. 
Eicbleiter Antal, Budapest 1874. 

60. dr. Eissen Ede, Budapest 1874. 
ifj. Eissen Ede, Budapest 1875. 
Eissen Károly, Budapest 1875. 
báró Eötvös Lóránt, Budapest 1867. 
Erődi-Harrach Béla, Budapest 1874. 

65. Esztergom városa, 1873. 
gróf Eszterházy Kálmán, Kolozsvár 1870. 
Failhauer Alajos, Leoben (Stiria) 1869. 
Faller Gusztáv, Kassa 1871 
Farbaky István, Selmec 1871. 

<0. dr. Farkas János, Rácz-Almás 1874 
Fauser Antal, Budapest 1851. 
Fekete József, Budapest 1874. 
Felsőmagyarországi bányapolgárság, Igló 1807. 
Ferenczy János, Budapest 1866. 

75. Ferenczi Freund Károly, Budapest 1875. 
Fest Aladár, Budapest 1874. 
Fillinger Károly, Budapest 1871. 
Fiscber Samu, Budapest 1874. 
dr. Fleischmann Imanuel, Budapest 1875. 

80. Frivaldszky János, Budapest 1853. 
dr. Frommhold Karoly, Budapest 1873. 
Gerenday Antal, Budapest 1867. 
Gerevics Emil, Budapest 1875. 
Gesell János, Budapest 1872. 

85. Gesell Sándor, Szlatina 1871. 
Ghyczy Géza, Budapest 1868. 
Ghyczy Kálmán, Budapest 1866. 
Glanzer Gyula, Szabolcs 1874. 
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Glanzer Miksa, Diós-Győr 1867. 
90. Goldbrunuer Sándor, Selmec 1871. 

Glöltl Ernő,*-Győr-Sz.-Márton 1875. 
Gombossy János, Budapest 1872. 
Gömöry Sándor, Salgótarján 1868. 
Gránzenstein Béla, Budapest 1872. 

95. Greguss János, Barótli (Erdély) 1872. 
Gudovits P. Jefrem, Belgrád 1875. 
Gyújtó Lajos, Kolozsvár 1869. 
Haköty Sándor, Budapest 1875. 
dr. Hajdú Gyula, Nagyvárad 1875 

100. dr. Halassy Vilmos, Veszprém 1869. 
Halaváts Gyula, Budapest 1874. 
Halmágyi Sándor, Kolozsvár 1871. 
Hamherger József, Brennberg 1867. 
dr. Hasenfeld Manó, Budapest 1866. 

105. dr. Hausmann Ferenc, Budapest 1850. 
Hazay Gyula, Budapest 1875. 
Hazslinszky Frigyes, Eperjes 1871. 
Héder Lajos, M.-Sziget 1873 
Hercpey V. Árpád, Selmec 1875. 

110. Herrich Károly, Budapest 1852. 
Hoffmann János, Petrozsény 1875. 
Hofmann Bódog, Belgráct 1868. 
dr. Iloimann Károly. Bu lapest 1865. Választm. tag. 
Hofmann Rafael, Vajda Hunyad 1868. 

115. Hofman Róbert, Orsóvá 1867. 
dr. Hollósy Jusztinján, K -Cell 1869. 
Horváth Ignác, Budapest 1874. 
Hozák József, Pribram 1871. 
Honig Vilmos, Sz.-Antal 1875. 

120. Hradczki Antal, Szepes-Olaszi 1873. 
Hudoba Gusztáv, Nagybánya 1871. 
Huffner Tivadar, Budapest 1871. 
Hunfalvy János. Budapest 1857. Választm. tag. 
Hiirsch Ágoston, Budapest 1871. 

125. Húsz Samu, Oravicza 1861. 
Jendrássik Miksa, Igló 1866. 
Iglói ev. főgymnasium 1873. 
Jermy Gusztáv, Igló 1873. 
Inkey Béla, Budapest 187 4 

130. Joób Frigyes, Budapest 1867. 
ifj. Kacbelmann Károly, Selmec 1871. 
Kachelmann Willibald, Selmec 1874. 
Kalmár Ferenc, Bikar-Diószeg 1872. 
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dr. Kanka Károly, Pozsony 1851. 
135. Kauffmann Kamilló, Göllnicbánya 1866. 

Kecskeméti ref. főtanoda, 1873. 
Keller Emil, Vág-Ujhely 1864. 
Kerpely Antal, Selmec 1871. 
dr. Kézmárszky Tivadar, Budapest 1874. 

140. Klein Gyula, Budapest 1873. 
Kleritj Ljubomir, Belgrád 1874. 
Knöpfler Gyula, Kolozsvár 1873. 
dr. Knöpfler Vilmos, Marosvásárhely 1867. 
dr Koch Antal, Kolozsvár 1866. 

145. Koch Ferenc, Kolozsvár 1875. 
Kókán János, Budapest 1873. 
dr. Komarek József, Eszék 1872. 
Koós Ferenc, M.-Sziget 1875. 
Korizmics László, Budapest 1853. 

150. Kosztka Vilmos, Sóvár 1872. 
Kozocsa Tivadar, Budapest 1874. 
Kraft János, Selmec 1871. 

dr. Krászonyi József, Budapest 1874. 
Kremnitzky Amandus, Selmec 1875. 

155. dr. Kreuuer József. Budapest 1866. Választói, tag. 
Krisz Ferenc, Budapest 1874. 
dr. Kubacska Hugó, Selmec 1872. 
Kuhinka Géza, Kokova 1866. 
Kubinka Katalin, Kokova 1866. 

160. Ivuncz Péter, Budapest 1868. 

Kuncze Leó, Győr-Szt-Márton 1869. 
Ktirthy^Sándor, Kolozsvár 1875. 
Lajthay János, Ó-Becse 1874. 
Lakner Ambró, Szombathely 1873. 

165. Láng Ede, BudapestJ1871. 
Leding Sándor, Nagybánya 1875. 
Legeza Victor, Budapest 1874. 
dr. Lészay László, Szászváros (Erdély). 1867. 
Leutner Károly, Budapest 1867. 

170. Liedermann József, Munkács 1875. 
Lintner Lajos, Budapest 1875. 
Lipner János, Szomolnok 1874. 
Liszkay Gusztáv, Selmec 1874. 
Lóczy Lajos, Budapest 1874. 

175. Lojka Húgó, Budapest 1875. 

Luczenbacher János, Budapest 1867. 
dr. Lutter Nándor, Budapest 1867. 
dr. Maár József, Nagybánya 1873. 
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dr. Mácsay István, Zajecsár (Serbia) 1867. 
180. Maderspach Livius, Rozsnyó 1875. 

Markos György, Unghvár 1873. 
Márkus Ágoston, M.-Sziget 1867. 
Matyasovszky Jakab, Budapest 1872. 
Meczner Vendel, Budapest 1867. 

185. báró Mednyánszky Dénes, Pozsony 1866. 
Medveczky Árpád, Budapest 1858. 
Méray Ferenc, Nagybánya 1869. 
Merényi Dezső, Budapest 1871. 
Mibáldy István, Bakony-Szt.-László 1872. 

190. dr. Mihályi János, M-Sziget 1875. 
Míkó Béla, Nagybánya 1871. 
Mikolay László, Poprád 1875. 
Milkovics Zsigmond, Szt-Mihály 1866. 
Molnár György, Uj-Kigyós 1875. 

195. Molnár Károly, Székely-Udvarhely 1874. 
dr. Mosel Antal, Kolozsvár 1866 
Nagy Gusztáv, N.-Bárod 1872. 
Návay Gyula, Rhonic 1867. 
Némethy Imre, Budapest 1873. 

200. dr. Nendtvich Károly, Budapest 1850. 
Neubauer Ferenc, Igló 1872. 
Neumann Frigyes, Budapest 1871. 
Niki Mihály, Budapest 1872. 
ifj. Novelly Antal, Budapest 1872. 

205. Nyulassy Antal, Bakonybél 1869. 
Oelhoffer Henrik, Budapest 1871. 
Okolicsányi Béla, Kobola-Polyána 1875. 
Ölberg Gusztáv, Abrudbánya 1875. 
Ölberg Frigyes, Zalathna 1867. 

210. Ormándy Miklós, Veszprém 1874. 
Orbán Ántal, Budapest 1872. 
dr. Osterlamm Szilárd, Budapest 1875. 
dr. Ováry Pál, Szántó (Hegyalja) 1874. 
Pálffy Samu, Ábrudbánya 1867. 

215. dr. Palotay Ferenc, Veszprém 1874. 
Parádi Kálmán, Kolozsvár 1875. 
Parragh Gedeon, Kecskemét 1873. 
Paszlavszky József, Budapest 1873. 
Péch Antal, Selmec 1867. 

220. dr. Persz Ádolf, Sz.-Fehérvár 1875. 
Péter János, Pécs 1875. 
Petricskó Jenő, Budapest 1875. 
Pctrogalli József, Besztercebánya 1867. 
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Petrovits Gyula, Budapest 1873. 
225. Pettkó János, Selmec 1852. 

Pfiszter Károly, Budapest 1869. 
Piatzer Ferenc, Selmcc 1871. 
Ponner Nándor, Vajda-Hunyad 1873. 
Popovics V. Sándor, Újvidék 1873. 

230. Pöschl Ede, Selmec 1871. 
Posepny Ferenc, Bécs 1871. 
Posner Károly Lajos, Budapest 1866. 
Prélyi István, Budapest 1854. 
Preuszner József, Budapest 1867. 

235. Prihradny Ödön, Dóiba 1874. 
Prugberger József, M.-Sziget 1866. 
Pulszky Károly, Budapest 1869. 
Reicbenkaller Kálmán, Heidelberg 1874. 
Keitx Frigyes, Budapest, 1864. Elnök. 

240. Reitzner Frigyes, Selmec 1874. 
Rennert Gyula, Petrozsény 1875. 
Ricbter György, Selmec 1871. 
Richter Lajos, Budapest 1875. 
Riegel Antal Pécs 1867. 

245. Riegcr János, Sebeshely 1867. 
Rolia Benedek, Anina 1867. 
Rómer Flóris, Budapest 1860. 
Rónay Ferenc, Selmec 1875. 
Kotli Fajos, Budapest 1870. Másod titkár. 

250. Rotli Samu, Lőcse 1874. 
dr. Rózsay József, Budapest 1865. 
Ruffiny Jenő, Dobsina 1872. 
Rybár István, Unghvár 1871. 
Sajólielyi Frigyes, Budapest 1871. Első titkár. 

255. Sárkány Kálmán. Dobsina 1872. 
Sárkány Miklós, Bakonybél 1869. 
Sárkány Miksa, Dobsina 1872. 
Schafarzik Ferenc, Budapest 1875. 
Sckeffer Vilmos, Antalóc 1873. 

260. Schneider Gusztáv, Dobsina 1872. 
Schréder Rezső, Selmec 1875. 
Schröckenstein Ferenc, Kralup 1867. 
Schroll József, Pécs 1867. 
dr. Schulek Vilmos, Budapest 1875. 

265. Schuller Alajos, Budapest 1874. 
dr. Schwartz Ottó, Selmec 1875. 
Sebestyén Pál, Budapest 1866. 
Sebesy Alajos, Keszthely 1873. 
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Selmecbánya városa 1875. 
270. dr. Senek István, Selmec 1871. 

Serák Károly, Budapest 1874. 
Siehmon Adolf, Budapest 1874. 
Simonidesz, Pál, Ar.-Maróth 1873. 
dr. Sőtér Ágost, M.-Óvár 1875. 

275. Spanraft Alajos, Budapest 1875. 
báró Splényi Béla. Budapest 1874. Választói, tag. 
Sramkó Mihály, Aszód 1873. 
Staub Mór, Budapest 1874. 
Steinkaus Gyula, Feistritz (Stiria) 187 1. 

280. Steinbausz István, Budapest 1875. 
Stepán Miksa, Petrozsény 1872. 
dr. Stessel Lajos, Tápio-Szele 18G6. 
Stürzenbaum József, Budapest 1874. 
Sűssner Ferenc, Rodna 1869. 

285. dr. Szabó József. Budapest 1850. Alelnök. 
Szabó Károly, Bécs 1867. 
Szabó Samu, Kolozsvár 1875. 
Szakács Istváo, Kecskemét 1873. 
Szathmáry Béla, Nagybánya 1869. 

290. Szászvárosi ref. gymn. 1875. 
Szecskay István, Budapest 1874. 
Széles Dénes, Budapest 1866. 
Szentgyörgyi|E1 ek, Budapest 1874. 
Szentmiklósy Jenő, Gy.-Fehérvár 187,5. 

295. Szilniczky Jakab, Selmec 1871. 
Szlavik Dániel, Diós Győr 1867. 
Szoltsányi Ferenc, Budapest 1875. 
Szőnyi Pál, Budapest 1850. 
Szumrák Pál, Budapest 1874. 

300. Tallatschek Ferenc, Petrozsény 1875. 
Téglás Gábor, Déva 1872. 
Tesckler György, Budapest 1875. 
Tkemák Ede, Temesvár 1869. 
Tonna, Zsófia, Szászváros 1867. 

305. Tóth Ágoston, Gmundcn (Ausztria) 1868. 
Tretyák Jáuos, Diós-Győr 1874. 
Tribusz Ferenc, Oravica 1867. 
Tudom.- és rnliegy. olvasókör, Budapest 1875. 
Unghvári kir. kath. fogymu. 1875. 

310. Valkovits Antal, Selmec 1875. 
Varga Ferenc, Budapest 1875. 
Yarinyi Jáuos, Budapest 1875. 
gróf Vass Samu, Budapest 1859. 
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báró Vécsey József, Budapest 1868. 
315. Végh István, M.-Nádas 1875. 

Veress József, Petrozsény 1867. 
Vincze József, Petrozsény 1875. 
dr. Vogel Gusztáv, Budapest 1875. 
Volny József, Budapest 1870. 

320. dr. Wagner Dániel, Budapest 1850. 
Wagner Vilmos, Budapest 1873. 
Wagner József, Selmec 1871. 
dr. WartJta V inee, Budapest 1868. Választin. tag. 
Wein János, Budapest 1867. 

325. Weisz Bernát, Budapest 1866. 
Weisz Tádé, Zalathna 1867. 
Wettstein Antal. Budapest 1866. Választói, tag. 
Wieszner Adolf, Selmec 1870. 
Winkler Benő, Selmec 1867. 

330. Winkler János, Verespatak 1875. 
Wissinger Károly, Budapest 1873. Választói, tag. 
Wittinger János, Budapest 1875. 
Zemlinszky Rezső, Salgótarján 1866. 
Zloha Ferenc, Igló 1866. 

335. Zsigmondy Béla, Budapest 1871. 
Zsigmomly Vilmos, Budapest 1864. Választói, tag. 

E szerint a magyarhoni földtani társulat jelenleg a követ¬ 
kező tagokból áll : 

1 pártfogó, 7 tiszteletbeli, 5 pártoló, 7 alapitó, 3 levelező 
és 336 rendes tagból; tehát az összes létszám: 359. 

Kelt Budapesten 1876. január hó 26-án. 

Sajóhelyi Frigyes, 
társulati I. titkár. 

A ,,Földtani Közlöny“ 1875. évi előfizetői: 

M. kir. bányaigazgatóság Nagybánya. 

„ „ bányahivatal Felsőbánya. 

„ „ Kapnikbánya. 

„ „ „ Oláliláposbánya. 

„ „ „ Rodna. 

„ „ vasgyári hiv. Rojahida. \ 

„ „ kohóhivatal Fernezély. 

„ „ bányaigazgatóság Selmec. 
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Pajor Tamás, Maros-Ludas. (Erdély.) 

M. kir. vincellér -képezde Ér-Diöszeg. 

Hollósy Flóris, k. bányaesküdt, Oravica. 

M. k. sóbányaMvatal Maros-Újvár. 

„ „ bányahivatal Úrvölgy. 

Tatai kisgymnasium igazgatósága. 

M. k. vasgyári hivatal Diósgyőr. 

Kassai állami főreáltanoda igazgatósága. 

M. k. bányahivatal Szélakna. 

Fuchs Tivadar, Custos, Bécs. 

M. k. bányahivatal Körmöcbánya. 

Budapest, 1876. január 26-in. 

Botit Lajos, 

társulati II. titkár. 

A m. földtani társulatnak 1875-ben beküldött köny¬ 
veknek jegyzéke. 

A magy. tud. Akadémia Értesítője.csere. 
IX. évfolyam, k—14. sz. 8° Budapest 1875. 

Jíév- és tárgymutató a m. tud. Akad. „ 
lirtesitőjt'ui'k I.—VIII. évfolyamához (1857—1874.) 8" 
Budapest, 1875. 

M. tud. akad. Almatiaeli 1876-ra. „ 
„ Budapest, 1876. 

Értekezések a termész. tudom, köréből .... „ 
Kiadja a m. tud. Akad. Szerk. Szabó József: 

V. köt VI. sz. Hantken Miksa : A Nummulitok réteg- 
zeti jelentősége a DNy.-i közép-magyarorsz. hegység 
ó-harmadk. képződményeiben, Budapest, 1875. 8". 

V. k. VII. sz. Kenessey Albert : A vízből való élet- és 
vagyonmentés és eszközei. Budapest, 1875. 8". 

V. k. Vili. sz. Hirsehler Ignácz: Átlátok a látahártya- 
maradvány kórodai ismeretéhez. Budapest, 1875. 8U. 

V. k. IX. sz. dr. Rózsay József: Tanulmány a régi 
zsidók orvostauáról. Budapest, 1875. 8". 

V. k. X. sz. Margó Tivadar : Emlékbeszéd Agassiz 
Lajos m. t. ak. külső tag fölött. Budapest, 1875. 8°. 

V. k. XI. sz. Koek Antal : A rakovóci sauidintra- 
ehyt (?) és földpátjának vegyelemzése. Budapest, 
1875. 8". 
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YI. k. I. sz. .Yaiilus János: Kmlékbeszéil szárhegvi 
gróf Lázár Kálmán 1. t;ig felett. Budapest, 1875. 8". 

VI. k. II. sz. Kalchlirenner Károly : Doniéi- Józsid 

emléke. Budapest, 1875. 8". 
VI. k. III. s/,. Érkövy Adolf: Emlékbeszéd Török János 

lev. tag felett. Budapest, 1875. 8". 
VI. k. IV. sz. ScliuUer Alajos: A súly és a liő állító* 

lagos összefüggéséről. Budapest, 1875 8". 
VI. k V. sz. dr. Fleiseher Antal: Vizsgálatok a kolozs¬ 

vári m k. tud. egyet, vegyt. intézetéből. Budapest, 1875.8°. 
VI. k. VI. sz. dr Tinin Károly; A kuyaliiuai meteor¬ 

kő uieunyileges vegyelemzése. Budapest. 1875. 8". 
VI. k- VII. sz. dr. Klng Vándor: A szinérzésröl indi* 

rect látás mellett. Budapest, 1875. 8". 

Értekezések <t uiathem. tudom, köréből .... 
Kiadja a m. tud. Akad. Szerk. Szabó József: 

III. köt. VI. sz. Martin Lajos : Az erőmiitani csavar* 

felületek. — A vízszintes szélkerék elmélete Buda¬ 
pest, 1875. 8". 

III k. VII. sz. Kélliy Mór : A kerületre redukálható felü- 

let-egészletek elméletéhez. Budapest, 1875. 8". 
III. k VIII sz. (jialgóczy Károly : Emlékbeszéd Vállas 

Antal külső tag felett. Budapest. 1875. 8". 
IV. k. I. sz. Seliulhof fiipöt; Az 1870. IV. sz. Üstökös 

detinitiv pályaszámítása. Budapest 1875 8". 
IV. k. II. sz. Sclmlliof Lipót ; Az 1871. II. sz. Üstökös 

detinitiv pályaszámítása. Budapest, 1875. 8". 
IV. k. Ili. sz. Szily Kálmán: A hő-elmélet második 

főtétele, levezetve az elsőből. Budapest, 1875. 8". 

Természettudományi Közlöny. ..... 
Kiadja a k in. természettud. társulat. Szerk. Szily Kálmán 
és Petrovits <ly. VII köt. Budapest, 1875. 8°. 

Magyarországi Kárpátegylet évkönyve. 
II. évfolyam 1875. Késmárk. 8°. 

Erdélyi muzetim. 
II. évfolyam. Szerk. Finály Henrik Kolozsvár 1875. 8". 

Az erdélyi Múzeum-egylet évkönyvei. . . 
Új folyam. III. sz. Szamosi János : „A classica philo- 
logia történelme hazánkban'1 ciuiíí mű előz. ismertetése. 
Kolozsvár, 1875. 8IJ 

IV. sz. Z. Knöpfler C«yula : Nehány földtani kirándulás 
Erdély déli határhegységébe. Kolozsvár, 1876. 

Az orsz. középtauodai lauáregylet köz 
löuye. 

Szerk. Névy László. Vili. évf. IX. évf. 1—6. sz. Buda¬ 
pest, 1875 8°. 

Anyagi érdekeink. 
Az orsz. magy. iparegyesület közlönye Szerk. Mudrony 
Soma. V. köt. Budapest, 1875. 4°. 

Bányászati és kohászati lapok. 
A m. k. bányász-akadémia közlönye. Szerk Kerpely Ant. 
VIII. évf. Selmec, 1875. 
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Kunczr Leó F. Repertórium z. Monatschrift . . szerző 

Natúr und Offenbarung. I. Bd. Für d. lg. I—X. Raab, ajándéka. 
1875. 

TcrniészettiMlományi évkönyv.csere. 
A délmagyarországi természettudom, társulat közlönye. 
Szerk. Pilz Ottó és Merkl Ede. I. évf. 1874. Temesvár, 
1875. 8°. 

Pliylloxera vasta'rix. Vortrag, geh. v. E. Gerger. „ 
Temesvár, 1875. füzet 8° 

Tóth Mihály: Az erdélyi basaltokról. a földt. társ. 
Budapest' 1870. füzet 8" (külön lenyomat a „Földt. kiadványa. 
lcözl.“ V. évfolyamából) 

Földtani közlöny.Kiadja a in. földtani társulat, a társ. saját 
Szerk. Sajóhelyi Frigyes és Rotli Lajos. V. évf. kiadása. 
1875. Budapest, 1875. 8° 2 példány. 

Verhauilliingen d. k. k. geolog. R. Anstalt. lg. 1875. csere. 
Wien, 1875. 8° 

Jahrbucli d. k. k. geol. R. Anstalt lg. 1875. . „ 
XXV. Bd. Wien 1875. 8U 

Abhaiullnngen d. k. k. geol. R. Anstalt. ... „ 
Bd. VII. Heft 3. : 
Dr. M. Neumayr u. C. M. Paul: Die Congerien- u. 
Paludinenschichten Slavoniens u. dérén Faunén. Wien, 
1875. Bd. Vi. Heft 2. Ed. Mojsisovics v. M o j s v á r: 
4° Das Gebirge um Hallstadt. I. Theil. Wien, 1875 4" 

Halclibi'enner Károly: Magyarország hártya- 
gombáinak válogatott képei. „ 

(A nr tud. Ak. megbízásából.) Budapest, 1875. folio. 

Dr. F. Toula: Geologiscke Untersuchungen im westl. 
Theile des Balkan’s u. in d. angrenz. Gebieteu. . ajándék. 

(Sep. Aid. a. d. 72. Bd. d. Sitzb. d. k. Ak. d. Wiss.) 
Wien, 1875 8" 

Fotos. Zeitschrift f. Naturwissenschaften.csere. 
Hérausgegeb. v. naturhist. Véréin „Lotos“ i. Prag. Red 
v. Dr. A. E. Vogl. 25. lg. Prag, 1875. 8° 

Mittheilungen d naturforschenden Gesellscli. in 
Bern aus d. J. 1874. Bern 1875. „ 

Abhandlnngen d. naturforschenden Gesellscli. zu 
G ö r 1 i t z. 

XV. Bd. Gürlitz, 1875. 8° 

Berichte itb. d. intcrnationalen geographi- 
sclien Fongress u. d. geogr. Ausstellung zu Pa¬ 
ris 1875.. 

Wien 1875. 8° 

Bollettiuo dél R. Fomitato Beologica d’Italia 
vol. VI. Roma 1875. 8° 

Schriften d. physikalisch-ökouomischen Be- 
sellseJiall zu Königskerg. 

XIV. lg. 1873. 1. 2. Abth. XV. lg. 1. 2. Abth. Künigs- 
berg 1873/4. 4° 
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Aimnal Report of the Boáiul of Regents of 
the Smitlisonian Institution.csere 

Washington 1873. 1874. 2 kötet, bekötve. 8" 

Monthly Reports of the Departement of Agricul- 
ture fór the year 1873.. * 

Washington, 1873. 1 köt. bekötve. 

Biiuls of the Northwest: A Haiul-Book of the Or- 
nithology. U. S. Geological Snrvej of the 
Territories.ajándék 

Washington, 1874. 8" 1 köt. bekötve. 

Report of the Goinraissioner of Agrieulture 
fór the year 1872.csere 

Washington 1874. 8° 1 köt. bekötve. 

Report stb. fór the year 1873. Washington 1874. 
Monthly Reports stb. mint fenn, tor the year 1874. 

Washington 1875. 1 köt. 8° 

Animál Report of the Trustees of the Museum 
of Comperative Zoölogy fór 1872. and fór 1873. . 

Boston, 1873/4. 2 füzet. 8° 

A rchives of Science. Yol. I. N. VI. and N. VII. 
1873/4. 

An Essay concerning import, phys. features exhibited 
in the Valié y of the Minnesota River, and 
npon their Signiíication, by G. K. Warren. 
Engineer Departement, U. S. Army. 

Washington, 1874. füzet. 8° 

VerliaiMllnngen und Mittlieilnngcn des siebb. 
Vereins f. Naturwissenschaften. 

XXV. lg. Ilermannstadt 1875. 8U. 



1876. VI. évfolyam. 4. és 5. szám. 

Ki adj a 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 

A választmány megbízásából szerkesztik 

SAJÓHELYI FRIGYES és ROTH LAJOS 
titkáruk. 

Titkári iroda, a hová a lapot-és titkárságot illető mindennemű kér¬ 

dés intézendő: Budapest, Vili. kér. Zerge-utca, főreáltanodai épület, földszint 

Hivatalos órák naponként 11—12-ig és 4—6-ig. 

TARTALOM: 

Jelentés a Hegyes-Drocsa-hegységben tett földtani kirándulásokról, Lóczy 
Lajostól. (Egy táblával.) — G. v. Rathn ik a plagioklasokra vonatkozó 
legújabb észleletei, közli dr. Koeli Antal. (Egy táblával.) — Moravica- 
Vaskő eruptív kőzetei, dr. Szabó Józseftől. (Egy térképpel.) — Vegye¬ 

sek. — Társulati ügyek. — Titkári közlemények. — 

Jelentés a Hegyes-Drocsa-hegységben tett földtani 

kirándulásokról. 

Lóczy Lajostól. 
(Egy táblával.) 

(Előadva a m. földt. társ. 1876. febr. 23-ki szakgyülésén.) 

1874-ik év nyarától többszörösTirándulásokban járva be 

az erdély-magyarországi határit egy ség' délnyugati, a Maros és 

Fehér-Kőrös közti ágát; a Kőrös-völgyet illető földtani viszo¬ 

nyokat szerencsém volt a társulat 1874. decemberi szakülé¬ 

sén vázlatosan1) közölhetni, midőn a Kresztaménes és Felmé¬ 

nes melletti mediterrán rétegek faunáját sorolám elő. 1875. 

év nyarán a magyarhoni földtani társulat jelentékeny összeg¬ 

gel segélyező kirándulásaimat, melyeket a magyar-erdélyi 

x) Földtani Közi. 1876. V. évf. 1. lap. 
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határhegységben tevék, és melyek céljául azon mesozoi 

sediment-rétegek geológiai viszonyainak fölismerését tűztem 

ki, melyek a bécsi földtani intézet átnézeti térképén') 

mint régibb (kréta) kárpát-homokkő és gosau rétegek meg¬ 

jelölve, két egyenlően jelölt diorit- tömeg közt K-E-K-Ny 

D-Ny-i irányban elnyultan az erdélyi érchegység hasonnemű 

sedimentjeinek folytatását látszanak képezni, a Fehér-Kőrös- 

völgyi, nagykiterjedésű trachyttufa által okozott megszakí¬ 

tás után. 

Eme kirándulásaim általános eredményeit bátorkodom 

jelen alkalommal vázlatosan közölni. 

A gyűjtött anyag sokfélesége főleg petrographiai tekin¬ 

tetben a részletes földolgozásra hosszabb időt fog igényelni, 

mindamellett a szabadban eddigelé tett tanulmányaim meg¬ 

győztek arról, miszerint a Fehér-Kőrös és Maros, illetőleg 

Bega közti Hegyes-Drocsa- és lippai hegység2), a Bihar és 

erdélyi érchegység folytatásaként tekintendő és miként már 

idézett közleményemben fölemlíteni bátorkodtam, a Feliér- 

Kőrös-völgy mint eoccn vagy ómeogenkoru völgy választja 

el e részletet a főtömegtől. A Maros-völgy ellenben, az er¬ 

délyi határtól — mintegy Tisza-Burzsuktól kezdve — egész 

Lippáig mint negyedkori (postneogen) vájadék (Erosions- 

tlial) tekintendő, mely csak nagyon csekély részletében érte 

az ifjabb neogen rétegeket Valemare és Batta közt. 

Ezeket a következőkben reményiem érvelhetni és ezt 

megelőzve azon vélekedésemet bátorkodom kifejezni, misze¬ 

rint a 1 Iegyes-Drocsa- és lippai hegység geológiai kor- és anyagra, 

valamint településére nézve is a neogen korban egy össze¬ 

függő tömeget képezett, melynek határaiul a Fehér-Kőrös- 

völgy, Arad-hegyalja, a Bega völgye, a Bega és a Maros 

vízválasztójától Dobrán és Ilyén át a Pojana-Ruszka krystá- 

lyos-tömcgének éjszaki csúcsáig húzott vonal és innét a Déva- 

llrád-i út tekinthetők. 

') Hatier Geol. Übers.-K d. öst.-ung. Monarch. 151. VII. és VIII., és 
Jahrbucli d (1. K. A. 1873. 23. k. 72. 1. 

2) Ilunfalvy. A magy. bír. térin. visz. leír. II. köt. 337. lap. 
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Ezt megengedve, nem lesz többé meglepő azon állítá¬ 

som, liogy ezen hegytömeg a Bihar és az érchegységhez 

való rokonságánál fogva távolról sem oly egyszerit alkotásit, 

milyennek az átnézeti térképen előtűnik. De tekintetbe véve 

az e terület földtani viszonyairól eddig ismeretes rövid el¬ 

szórt közleményeket, csodálatot kelt az is, miként volt 

lehetséges azok nyomán a valóhoz annyira közelitő szinezést 

az átnézeti térképen megállapítani. 

Kitűzött föladatom érdekében a Lippa, Sistarovetz, Od- 

vos, Ivonop, Kaprutza és Bucsáva közti területet jártam be 

ezen évben, mely helységek az említett keskeny mesozoi csa¬ 

torna határait jelölik. 

Az átnézeti földtani térképen eme fjordszerű telep éj- 

szaknyugati és délkeleti határán két nagy, egyenlően jelölt 

diorit-tömeget látunk, melyek a valóságban lényegesen kü¬ 

lönböznek egymástól. 

A délkeleti tömeg valóban diorit, leginkább finom szem¬ 

csés és aphanit-szerű, alkotásában tömeges; ez Batuczától 

a Maros balpartjára is átcsap Lalasincz és Batta közt a 377 m. 

magas T okai - hegyet képezvén, délnyugatnak lelapul, de a 

Zabáltz és Petirsnél előbukkanó tömzsök ezzel bizonyára 

összefüggésben állanak a sedimentek alatt. Ezen tömeg nem 

egynemű, különböző eruptív kőzetek törnek át rajta, majd 

savas, majd aljas összetétben. A syenitként megjelölt részlet 

Soborsin körül jelleges gránitból áll, ez a balpartra is átlép 

Kaprioráig, és teléreket, felsites elágazásokat nyújt a tömör 

sötét alapkőzetbe; Pernyesty, Lupest.y, Troás és Obersia kör¬ 

nyékén porphyr-tömzsök és telérek észlelhetők; a keleti 

határon az aphanit mandolaköves lesz, sőt serpentines, szu- 

rokkő-féle zárványokra is akadtam. A Kaszanyesd és Vali- 

sora környékbeli melaphyrok J), melyeket a helyszínen láthat¬ 

tam, ezen diorit-tömeggel szintén érintkeznek és elmálló felü¬ 

letük és hegy alakjaikban igen hasonlók a diorit-anyaglioz. 

Az éjszaknyugati tömeg a Drocsa-liegy és Lippa-Radna 

közt terül és teljesen különbözik az előbbitől; az tömeges, sötét, 

l) Tscliermak. Porphyrgcst. Oesterreichs. 
7* 
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quarcszegény, csillámnélküli anyagból áll, mely polyeder- és 

gömbös elválással bir; ellenben ez mindenütt palás, réteges, 

quarc és csillámban gazdag és többnyire világosabb színe¬ 

zetű anyagból áll. Nagyrészét agyag-csillámpala és gneiss- 

féle tömegek alkotják, melyben az átnézeti térképen a Radna 

és Sólymos közt syenitnek jelölt helyen egy gneiss-granit 

lép elő és folytatólag a diorit helyén több változattal a Ko- 

nop fölött emelkedő D eb el 1 a-Glo r a hegyig terjed, Radnától 

a Maros-völgyből látható következő ormokat képezvén: 

Capu Zsirnovi 592.5 m., Gioka Magara 619.2 m., De- 

bella-Gora 561.7 m. — Ez nagyban tömeges, de a csillám el¬ 

helyezésénél fogva gyengén a palás szövegbe hajló, mely a 

kisérő agyag-csillámpáiéval párhuzamosan lejt. Ezen gránit- 

kőzet a pala csapásirányában K-Ny (csekély éjszaki és déli 

elhajlással) terjed ki; és rajta kívül ugyan ily irányban 

amphibolos quarc- és csillámszegény kőzetek is nagy szám¬ 

mal fordulnak elő a phyllit közt, részint betelepedéseket, ré¬ 

szint telepteléreket (Lagergang) alkotván. 

A Debella-Grorától keletre a gránitszerű kőzet 

megszűnik és a palás anyag lesz túlnyomó, mély itt a Hegyes 

és Drocsa között mély nyerget képez, a Berzova-patak és a 

Csiger völgyei közt a Maros és Fehér-Kőrös igen alacsony 

vízválasztóját (285—300 m.) alkotván, dacára egyes diorit 

és qnarcit telepeinek. Ezen nyergen a diluvium vizei is köz¬ 

lekedtek, melyek jelenlétét az említett vízválasztón hatalmas 

durva helyi-kavics és babércben (Bohnerz) dús, homokos agyag- 

föld-telepek bizonyítják, mely utóbbiak különösen a Maros 

és Bega-völgyben is ugyanily magasságig a diluvium lerako¬ 

dásait jellemzik. 

Ezen depressió okozza azt, hogy a széles Fehér-Kőrös- 

völgyből, honnét a gerinc látható, a Hegyes 806.fi m. 

és Drocsa 840.. m. mint külön hegytömegek tűnnek elő, me¬ 

lyek az alacsony nyereg két oldalán hirtelen több mint 

500 m.-el emelkednek ki. / 

A főtömeg teliátjegeces palákból áll, melyek déltől éj¬ 

szak felé övszerüen kiterjedő változatokat mutatnak; a grá¬ 

nit közelében egész a Drocsáig talk-tartalmu, ólomszürke 
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agyagcsillámpáin (phyllit) települ, helyenként erős gyűrődés¬ 

sel. Ebben egyebek mellett a Drocsa déli lejtőjén egy 

szép turmalin-gránit tör elő; és Paulisnál az említett gneiss- 

gránit egy sarkot szigetel el e phyllitből, mely át meg át van 

hatva a diorit és gránit elágazásaitól. Az úgy név. paulisi 

szoros gyönyörű föltárásokat tüntet elő ezen felette megza¬ 

vart és helyenként elváltozott, de átlag jól rétegezett palá¬ 

ban, melyen előbb a diorit teleptelérekben tőik át, majd a 

gránit képezett számos elágazást, melyek fehér anyaga há¬ 

lószerűén emelkedik ki a könnyebben elmálló sötét dioritból. 

E helyen t u r m a 1 i n, a m p h i b o 1, e p i d o t, c h 1 o r i t, 

csillám és ealcit nagyobb jegecekben kifejlődve lelhető, 

sőt haematit és chalkopyrit-darabokra is akadtam. 

Az amphibol, turmalin és epidot különösen gyakori, a 

phyllit kisebb-nagyobb, igen elmálló, felsítleneséket zár ma¬ 

gába, melyek magva rendesen a két első ásványfaj jegeces 

anyagából áll. Ezen előjöveteleket C o 11 a úr is tárgyalta x) 

és nehány rajzot is közölt e helyről alább idézett munkájá¬ 

ban. Ezen viszonyok Gyorok és Kuvin mögött ismétlődnek 

és Radnától a gneisz-gránit az elváltozott phyllit egyes foszlá¬ 

nyait zárja magába. Azonkiviil ezen szürke agyag-csillám- 

pala különböző nagyságú quarc-lencséket sőt tömböket tar¬ 

talmaz telepszerűen, melyek az elmálló, laza kőzetből kimo¬ 

satva, mint hófehér tömbök hevernek a felületen és völgyek¬ 

ben. Ezen quarc lencsék és padok gyakran, főleg Berzova 

és Dumbrovitza környékén calcittal társulva egy haematit- 

féle ércet vezetnek. 

Kovasinc felé a phyllit valódi csillámpalába megy át, 

mely a Hegyes felé kiékül, és a világosi várhegytől a He¬ 

gyesig, innét a bogyestyi völgyig egy szilárd, pados csillám- 

pala terjed el, mely nagy quarc-kíválásain ismerhető föl. 

Körülbelül e kettő határán több helyen a csillámpala szemcsés 

mészkő rétegeket foglal magába és ezekkel változik, ilyet 

figyeltem a kiadóvai völgyben, Aranyág közelében a Verfu- 

9 Cotta u. Fellenberg Erzlagerst. Unganis u. Siebenbürgens 1862. 



Varnika-hegytetőn és a bogyestyi völgyben. Jellemző, hogy 

ezek a csapásirány vonalában fordulnak elő. Hasonlót tanú¬ 

sítanak azon rézércek (chalkopyrit, azurit, malacbit, stb.), 

melyek Kovasinc, Aranyág és Dundnál a csillámpalában 

calcit, (piarc és talk által kisért szabályos teleiteket képez¬ 

nek, ott, hol a csillámpala a legtöbb zavarodást mutatja. 

Hihető, hogy eme krystályos palák által elfoglalt területen 

egyes övék élesen elkülöníthetők lesznek, melyekben talán 

korkülönbséget is sikerűiéiül megállapíthatni, mihelyt több 

adat és anyag lesz e helyről összegyűjtve. 

Ezen palatömeg állandó K-Ny. csapásiránynyal és déli 

dőléssel bir, ennek megfelelőleg ott, hol a tömeges kőzetek 

nem lépnek előtérbe, délfelé lapos lejtőket képez és a Fehér- 

Kőrös felé meredek hegyoldalakban végződik; e mellett azon¬ 

ban Kresztaménes és Felménes völgyei fenekén a neogen 

rétegek alatt is még csillámpala fordul elő. A Fehér-Kőrös 

jobb oldalán Déznától keletre a Moma hegy phyllitje a He- 

gyes-Drocsáéval megegyező, csapás és dőlésirányban úgy 

mint anyagra nézve is, úgy hogy e két palatömeg összefüg¬ 

gésben látszik lenni. Ezen őspala elterjedését ekként a 

Hegyes és Drocsából a Momán át egész a Biharig követ¬ 

hetni, melynek ez déli övét képezi egész Vidráig, az Ara¬ 

nyos-völgyben. 

Eme két őstömeg közé szorítva vonul végig a hegység 

sediment, lerakodása mely telepedése és tagozatában még sok 

fölfedezni valót rejt magában. Atalánosságban ez két jól el¬ 

különíthető övből áll: a krystályos palával mindenütt a kö¬ 

vületeik által jól jellegzett gosaurétegek határosak Lippá- 

tól Madrisestyig; mig a nagyobb rész mint úgynevezett (ré¬ 

gibb) kárpáthomokkő a tömeges és aphanitszérű diorittal 

érintkezik; ennek települési viszonya azonban a gosauréte¬ 

gek és diorit felé távolról sem oly egyszerű, minőnek az az 

átnézeti térképen előtűnik és milyennek az ecsetelve Ion a). 

A kárpát-homokkő és mészkő szirtjei. 

Vastag, kékes szürke, csillámdús homokkő-rétegek és 

i Jahrb. d. g. R. a. 1873. 23. k. 109. 1. 
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conglomeratok, vékony, meszes homokkő-lapok caleit-erek- 

kel áthatva, melyek közt márgapala-lemezek jönnek elő, ké¬ 

pezik a kárpáthomokkőnek jelölt terület nagyobb részét. Az em¬ 

lített vastag rétegű, helyenként rétegzettlennek látszó homokkö¬ 

vek, melyek a milovai halomban kútvályúk, köszörűkövek s ha¬ 

sonlókra dolgoztatnak föl, a Korug-nevü hegy fokon Lalasinc és 

Belotinc közt bírják folytatásukat, és innét szemközt Berzovától 

Szlatináig csaknem megszakítás nélkül követhetők, ekként telje¬ 

sen öszszeesve az öv csapásirányával; egyszersmind az éjszak- 

nyugati határvonalat kisérik, és a gosau-rétegek homokkövétől 

helyenként alig különböztethetők meg; conglomerátjaik tömege¬ 

sek és különböző nagyságú hömpölyökbőlállanak, melyek na¬ 

gyobb része quarc és az őshegység anyaga, e mellett mészkő-, 

márga- és kárpát-homokkŐ-zárványok is elég gyakran lel be ¬ 

tűk benne; a hömpölyök tojásnagyok, de 0.10 m. 0.2 m. 

átmérőjűéit sem ritkák. Ezen homokkövek közelében egy sö- 

tét-veresbarna palaagyag lelhető, mely elég nagy kiterjedése 

mellett igen zavart telepedést mutat mindenütt, és igen gyak¬ 

ran a homokkő egyes nagy tömbjeit zárja magába. 

Ezen rétegektől délkeletre a vékony homokkő-, lio- 

mokmárga- és palarétegek nyúlnak el hasonló csapással mint 

az előbbiek; vörös, zöldes, szürke színezetűek ezek, és calcit- 

erekkel átvonva, márgás felületükön növényszárak vagy fér¬ 

gektől származó kidudorodásokat viselnek, mig a márga- 

palált fucoidákat mutatnak csaknem mindenütt, tehát a bécsi 

homokkő vagy alpesi Flysch analógjai ismerhetők fel ezen 

anyagban. Ezek csapása a fővonulattal összeesik, tehát 

DD'Ny—EEIv-i; annál nagyobb zavargást tüntetnek elő 

azonban a dőlés irányában. Miként a homokkövek, úgy a 

vékonyabb rétegű mészhomokkövek és palák általában D, 

illetőleg DK-i dőlést mutatnak; de e mellett az utóbbiak 

tömérdek gyűrődést szenvedtek, mely annyira hatott ezen 

anyagban, hogy mintadarabokban is már nagymérvű gyü- 

röttség észlelhető, és azon zavargások, melyek a DK-i diorit- 

tömeg határán figyelhetők, alpesi viszonyoknak sem volná¬ 

nak kisszerűek. 

Ezen kárpát-homokkő a Maros balpartján Lippa, Sis- 
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tarovetz, Zabáltz és Lalasinc közt bírja legnagyobb elterje¬ 

dését ; Konop-, még inkább Berzova és Kaprntzánál mindinkább 

összeszorul, de innét a szürke homokkövek és gosau-rétegek 

szakadatlan kísérője; a zavargások ezen elterjedésnek meg- 

íelelőleg Lippa és Lalasinc közt, hol a széles Marosvölgy 

ugyanezen anyagba vésetett be, mint ezt az I. átmetszet mu¬ 

tatja, a zavargások csekélyek, a dőlés lapos és csak az 

egyes mészkő szirtek közelében van ettől eltérés, ellenben 

a keskeny Kapruca-szlatinai részletben meredek és felette 

összegyűrt átmetszetek vehetők fel (II., III.) és az erdélyi 

országút mentén Kaprutza és Batuca közt elég jó fogalmat 

nyerhetni eme zavargási viszonyokról. 

Ezen zavart kárpát-homokkő mészmárga- és márgatele- 

peket zár magába, melyeket Belotinc, Kaprutza, Dumbro\ itza 

és Grosnál találtam fel ; ezek a homokkőlapokkal vékony 

rétegekben váltakoznak. Kaprntzánál Hofmann m. k. főgeolog 

úr még a GO-as években egy a neocombeli Am. astierianusra 

emlékeztető cephalopoda-töredéket talált egy márgás mész¬ 

kőben, nekem Dumbravitzánál és Grosnál sikerült szerves 

zárványokat felfedezni egy mészmárgában, mely a kaprutzai 

csapásában fekszik. Az első hely lapos és gömbölyű belem- 

nit-töredékeket szolgáltatott, Grosnál két aptyclius-darabot 

szedtem, melyek egyike az Aptychus punctatus, a má¬ 

sik Aptychus cf. B ey r i eh i-vel egyeztethető; tehát a felső 

tithon két jellemző fajával van itt dolgunk, mely mellett a 

krétára emlékeztető ammonit-alak ellenmondásul tűnnék fel, 

ha Hauer lovag művéből „Die Geologie141) a tithon és neocom 

aptychus-rétegeinek egyűttléte kárpátjainkban nem lenne is¬ 

meretes. 

Ezen márgás mészkő mellett helyenként foltos márga- 

telepek alárendelt előjövetellel bírnak, de úgy látszik, mégis 

átmenő szintet képeznek, párhuzamosan telepedve a kárpát- 

homokővel. 

Nem kevésbé fontosak ezen kárpát-homokkő-anyagból 

kiemelkedő egyes tömör mészkő-szirtek, melyek egy vonalba 

l) Hauer Bie Geologie stb. 459. 1. 
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esve Lippától előbb KKÉ, majd ÉK irányban egész Solymos- 

Bucsáváig a Kőrösvölgyben nagy számban törnek elő, oly 

módon, miként az a Kárpátokban Stache és Neumayr urak 

által észleltetett. Ezen mészkövek szürke, tömör anyagúak, 

szarúkőben igen dúsak, gyakran calcit - erekkel vannak át¬ 

vonva és sokszor brecciásak, rétegzetüket alig lebet valahol 

biztossággal figyelni. Noha a fenn vázolt márga-mészkövek 

közelében fordulnak is elő, azoktól mindig jól elkülönít¬ 

hetők, kőzetük mindig tömör, az elmálló felületen a sza- 

rúkő-gömbök és részletek kinyomulása, üregekben quarc-je- 

geekék állandó jelleget képeznek; e mellett telepedésiik a 

környező homok és márga-palák közt nem párhuzamos 

azokéval, átmenő telepeket egyátalában nem képeznek, ha¬ 

nem csak egyes darabokban jönnek elő, Sistarovetznél — Lip¬ 

pától délre — észlelhetni már egyes tömböket, és Mez-Dor 

gosnál mészégetésre bányászszák ezen anyag egy nagyobb 

részletét; e helyen meredeken felállított homokkő és márga- 

padok mintegy 30—40 m. vastagságban zárják maguk közé 

a szürke mészkövet, mely azonban nem mint egybefüggő 

tömeg van itt beágyazva, hanem tömbökben egy laza agya¬ 

gos tufaszerű anyagban jön elő, mely a mészkő egyes höm- 

pölyeit is magába zárva csaknem conglomerátosnak nevez¬ 

hető ; ebből természetesen csak a nagy tömböket bányászszák 

utóbbi években egy rövid tárnával. Ugyanily jellegit a La- 

lasinc melletti bányatelep, hol azonban a mészkő nagyobb 

részletben látszik összefüggni, e két hely közt sem hiányza¬ 

nak az egyes mészkő előjövetelek, melyek többnyire az ala¬ 

csony halmokból inkább kimagasodó tetőket képeznek, de 

termőfölddel födve, telepedésiik nem vehető ki. Mig itt alá¬ 

rendelten fordulnak ily mészkő-részletek elő, a sediment öv 

éjszak keleti végén Baja és Solymos-Bucsáva közt nagyobb 

tért foglalnak és jelentékeny magasságra emelkednek azok. 

A Piatra Álba, a Verfu Pojeni magas csúcsai ugyané mész¬ 

kőből állanak, melyek itt ugyanoly jelleggel és zavart tele - 

pedéssel kerülnek elő, mint a Maros balpartján ; itt is a 

') Jahrbuch d. k. k. g. R. A. 1871. 21. k. Dr. Stache 379 1., Dr. Neu¬ 

mayr. 451. 1. 
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márga- és homokkő-palával vannak környezve, melyek azon¬ 

ban itt alárendeltebben jelentkeznek. Ellenben egy jól réte¬ 

gezett sötétbarna kovagos és vasdús agyagkővel vannak a 

mészkövek érintkezésben, mclylyel — lehet hogy az itt lé¬ 

tező nagyobb redők következtében — váltakozni látszanak. Ezen 

sajátszerű kőzet több helyen mangánércet vezet, melyet Bu- 

csáván jövedelmes bányászat aknáz ki. 

Ezen kovagos, tömör 0.p8—9.10 m. vastag rétegek, 

azonfelül legtöbb helyen az egész öv hosszában a diorittal 

érintkeznek, és pedig oly módon, mintha ennek feküjét ké¬ 

peznék , a Kaprutza-grosi délfelé vezető oldalárkokban a 

diorit ezen sötét határozatlan-nevű rétegek fölé nyomul; 

nagy gyűrődések következtében lehetséges az, hogy ezen 

régi anyag, mely gránit-áttörésekkel bir, és Stur vélemé¬ 

nyével egyezőleg itt is az őspalákkal egyidősnek lesz tekint¬ 

hető 1j, ily zavargást tüntet elő. Még egy körülményt 

kell felemlítenem, mely ezen mészkövek rokonságát az er¬ 

délyi érchegységben előjövőkével látszik bizonyítani, ez ama 

mandolaköves tufákban rejlik, melyek Bucsáva körül és a 

zöldesi völgy hátterében a mészkövekkel szoros összefüg¬ 

gésben állanak; itt ugyanoly tufaszerű anyag mint Mez- 

Dorgosnál mandolaköves tufákkal váltakozik, az utóbbiak a 

mészkő darabjait és a sötét, tömör, kovagos kőzet töredékeit 

is zárják magukba, és az említett zöldesi völgy fenekén 

egy nagyobb kiterjedésű porphyr-tömeg felett telepednek; 

ez egy felsites, vörösszürke alapanyagú kőzet, melyben szép 

plagioklas-földpátok vannak kifejlődve. 

Futó kirándulásban oly zavargások mellett, minők itt 

uralkodnak, bizonyosságot mindezen különnemű anyag egymás¬ 

hoz való viszonyáról nem szerezhettem, azért az egyszerű felem¬ 

lítésre kell egyelőre szorítkoznom. Noha főfigyelmemet azon 

gyér kövület-zárványokra fordítám, melyeket a szírieket al¬ 

kotó mészkövek vezetnek; a szarukő-kiválások mellett ugyanis 

az elmállott felületek bivalvák átmetszetek is elég gyakran 

mutatják, mindamellett felismerhető alakokat csakis a Verfu- 

Pojeni-csúcson sikerült föllelnem. E helyen nerineák nem 

*) Jahrbucli d. k. k. g. R. A. 1868. 18. k. 478. 1. 
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épen ritkák, egy átmetszet főbb jelenségeiben a Nerinea 

Castor d’Orb.- fajlioz áll igen közel, a mint az Peters 

tanár értekezésében („Die Nerineen d. őst. Juraabl.“)* 2) 

Strambergről lerajzolva van, ezen kívül egy korall-csopor- 

tot, krinoid-szárakat és egy perispbinctes-féle cephalopoda tö¬ 

redékét találtam, biztos kormeghatározásra mindez nagyon 

kevés és csakis annyi meríthető ezekből, hogy ezen mészkő- 

szirtek is titkonbeli alakokat zárnak magukba. 

Gosau-réte gek. 

Az átnézeti térképen a mint gosau- rétegek megje¬ 

lölt telepek mindenütt a csillámpala vagy phylliten nyugosz 

nak, és ezek dőlésével párhuzamban délnek lejtenek. Az őspa¬ 

láktól eltávozva lejtésük csekélyebb, helyenként a vízszin¬ 

testől kevéssé elütő. A kárpát-homokkő felé hirtelen végződ¬ 

nek, azok zavart ésgyürött rétegeivel sehol sem érintkezve élesen. 

Ezen rétegek korát kövületzárványaikból már Wolf úr fel¬ 

ismerte 2) és Hofmann főgeolog úr gyűjtéséből Schönbach 

közölt egy sorozatot Odvos és Konopról, 3) azonban a tele- 

pedés és tagozatról közelebbi adatok még nem ismertettek. 

Ez okból megkísértem ezen rétegek telepedéséről azt, 

melyet 1873—74 és 75. évek nyarán kövületek gyűjtése al¬ 

kalmával észleltem, e helyen közölni. 

Nyugatról Lippánál lelhető fel ezen rétegek első telepe. 

Itt a Maros egy szűk csatornában metszi át az éjszakról le¬ 

nyúló gránit déli előfokát, melyből csak egy csekély részlet 

van a balparton jelen, mintegy 500 m. vízszintes kereszt¬ 

méretben. A lippai szőlőkben a gránit felett agyagpala, (phyl- 

lit) és ezen sárga quarcdús, helyenként couglomerátos- (quarc 

gyéren diorit-hömpölyökkel) homokkő telepedik vastag réte¬ 

gekben, melyek acteonellák és turbinoliák kőbeleit taital- 

mazzák. A hosszuszó-milovai völgytágulatban eme homokkő¬ 

padok közvetlenül a grániton telepedve a balparti útkanya- 

rulatnál tűnnek elő. Fediijökben ezek márgásak lesznek, de 

q Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wiss. II. Cl. XVI. 1855. 33G. 1. 
2) Verhandl. d. k. k. g. R. 18G0. 1131. 
3) Verhandl. k. k. g. R. A. 1867. 294. 1. és!8G8 37 1. 
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csakhamar diluvial kavics és ÍŐsznemü agyag-föld alatt tűn¬ 

nek el, mely vastagságuk méretét nem engedi megállapítani. 

Ezen rétegek csapása itt az őspalákkal párhuzamos 

ÉK-i, dőlésük É. 160° D. irányban 8—10°. Ez képezi a 

gosau-rétegek egyedüli előjövetelét a hal parton. A jobb 

parton a csapásirányban, a felemlítettel ferdén szemközt, 

teljesen azonos telepedésben a kárpát-homokkőből álló milo¬ 

vai előhalomig ugyanazon sárga homokkövek fordulnak elő, 

ezekben nagy kőbányák vannak, hóimét a vidék, főleg Arad 

városa, faragott épületanyaga kerül ki. 

Odvostól már tanulságosabb a település; a régi tem¬ 

plom mellett éjszaknak nyíló völgyben közvetlen a végső 

házak megett ilyféle rétegsor van feltárva: 

phyllit, diorit-teleppel, grauwackeszeríx quarcit, palák¬ 

kal a fedüben. 

1 m. durva, szennyes és csomós mészkő, rosszul meg¬ 

tartott korallokkal. 

5—G m. csomós, hullámos, szürke homokkő nagy le¬ 

gömbölyített, meszes quarc-homokkő-darabokkal, sárgán el- 

mállva. 

10 m. kékes-szürke, fölfelé sárgás, szabálytalanul palás, 

homokos márga, mely telve van kövületekkel. A gyakoribb 

alakok ezek: l) 

Phyllosmilia (Placosmilia) cimeiformis M. Edw. et H. 

Trochocyathus sp. 
Placosmilia Parkinsoni Edw. et H. 

Trochosmilia sp. 

Cyclolites macrostoma Reuss. 

„ discoidea Blv. 

„ scutellum Reuss. 

Caprina aeguilloni Broun. 

Ostiea vesicularis Lám. 

Limopsis calvus Sow. 

Cardium productum Sow. 

Turitella cf. Fittoniana Miinst. 

') A marosvölgyi gosaurétegek faunáját egy külön dolgozatban 
legközelebb szándékozván tárgyalni, az egyes leihelyek teljes köviilet- 
sorozatát abban fogom közzétenni. 
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Mindezek együtt fekszenek a telep alsó, mintegy 2—3 

m. vastag részében, mely fölfelé egy az Ostrea vesicularis-sal 

telt paddal végződik a kövületgazdagságban. 

Fölfelé ezen homokos márgák szabályosabb, vékony 

lapokból álló telepekbe mennek át, melyek sárgán elmállnak 

és inoceramusdenyomatokat zárnak magukba, végül hatal¬ 

mas diluvial agyagföld alatt tűnve el. A vastag, sárga ho¬ 

mokkő-rétegek itt hiányzanak. Mig a szennyes, csomós 

mészkőréteg 35—40°-al dől délnek, fölfelé'a rétegzet mindin¬ 

kább laposabb lesz. 
Ezen átmetszet Konopig uralkodó marad. Odvos többi 

árkai sárgán elmálló, vékony-rétegzetü homokos márgába van¬ 

nak bevájva ; egyikben egyéb jelleges gosau-köviiletek mel¬ 

lett egy óriás inoceramus lenyomatát láttam, melynek magas¬ 

sága 0,28 m., szélessége 0.34 m. tett. 

A helység keleti végén kifutó dombhátak magasabb 

előkúppal végződnek, melyet a Lippa és Milovánál fölemlített 

sárga quarc-homokkő szilárd padjai képeznek. 

Odvos keleti végén a Valye-Odvos jobb oldalán egy 

átmetszetet vettem föl, melyben az eddig elősorolt rétegeket 

együtt láthatni: (IV. ábra) a phyHiten a csomós-brecciás 

mészkövek és kövifletdús márgarétegek mintegy 19 m. vas¬ 

tagságban települnek és az előkúp megetti nyerget alkotják, 

az a sárga, friss állapotban fehér quarc-homokkő vastag pad¬ 

jaiból áll, melyek vastagságát anneroid segélyével mintegy 

27 m.-nek becslém. Ezen homokkő többé kevésbé durva szö¬ 

vegű, helyeiiként conglomeratos pliyllit, quarc és egyes tömör 

mészkő-hömpölyöket foglalva magába; eme összes telepek 

igen laposan dőlnek dél felé, 5—10° közt változva. 

A IV-ik átmetszet tünteti elő e viszonyokat. 

A Konop előtt nyíló árkok szintén mind ezen rétegekbe 

mélyesztvék; azonban jól föltárva, csak a vastag homokkő¬ 

rétegek észlelhetők, melyek kövületeket is zárnak magukba 

lenyomatok és köbelek alakjában. A kövületdús homok- 

niárga alárendelten fordúl elő avagy nincsen föltárva, azonban 

a phy Ilit és a gosau-rétegck határán egy csekély vastagságú 

sötét, bitumenes és homokos palaagyag települ, mely fölfelé 
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kiékiilni és a szennyes csomós mészkövekkel összekötve lenni 

látszik. Ez vékony szén- telepekkel bir, melyre költséges, de 

leménytelen kutatások végeztettek. 

A Valye- Ivornie és Valye-Konopului közti árok bir 

itt legtöbb érdekkel, miután itt a csomós, szennyes 

mészkövek jobban kifejlődve fordulnak elő ; ezek a szénnyo¬ 

mok felett 40—42° déli dőléssel kékes-szürke, igen homokos 

változatban egy törésben föltárvák, melyből kísérletként 

mészégetéshez hordták az anyagot; az árok fenekén levő bá¬ 

nyák telvék kövületekkel, melyeket a kőtörésből is szed¬ 

hetni. Különösen óriás rudisták gyakoriak. 

Hippurites cornu vaccinum Bronn. 

,, cf. dilatatus Defr. 

Caprina Aguilloni d’Orb. 

Cyclolites elliptica Lám. 

Thamnastrea cf. confusa Reuss stb. 

A föltárás nem mutatja a rétegek biztos határát, nagy 

vastagság azonban e rétegeknek nem tulajdonítható, melyek 

a fedüben itt is'mint Odvosnál csomós, kékes-szürke, sárgán 

elmálló homokkőbe mennek át. 

A konopi fő völgy és Valye Urtroi közti hegy nyelven 

már zavartabb települési viszonyokra akadhatni, a mennyi¬ 

ben itt a kárpát-homokkő tagjai érintkeznek a gosau réte¬ 

gekkel és ezek azon csillámpala-részlet zavart rétegei közé 

vannak beékelve, mely Konop és Berzova közt a Gosau ré¬ 

tegek folytonosságát megszakítja; az V. átmetszet tünteti elő 

eme viszonyokat, mely a Valye urtroi jobb oldaláról 

van véve. 

A hegynyelv elejét csillámpala zavart rétegei teszik, 

melyek közt grauvakkeféle quareit-fekvetek vannak és egy 

diorit tömzs (?) és elágazásai is észlelhetők. A 70 — 73° délnek 

lejtő phyllittel, látszólag ennek fekiijében, vörösbarna pala¬ 

agyag érintkezik tetemes zavargás- és gyűrődéssel; ez egész 

a gerincig ér, mely itt nyerget képez. Följebb az árokban 

mindig meredek déli dőlésű, palás, kékesszürke homokkő, 
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majd conglomerát-padok következnek, mig utóbb a kövü¬ 

letdús homok-márgák tűnnek elő igen lapos településsel, 

melyek a feküjöket alkotó phyllit felé méredekebb dőlést 

tanúsítanak; határuk a zavart, kövület nélküli homokkövek 

felé nincs föltárva, a phyllit felé egy durva, bitumenes con- 

glomerátban végződnek. 

Ezen homokmárgák az odvosi kövületdús réteggel 

azonosak, ugyanazon jellemző alakok itt is előfordulnak, de 

a szilárdabb kőzetből nem gyűjthetők oly kényelmesen, mint 

Odvosnál; azonkívül kevesebb korall mellett a pelecypodák 

és gasteropodák itt túlnyomó faj- és egyén- számban for¬ 
dulnak elő. 

Leggyakoribb alakok itt: 

Pkyllosmilia cuneiformis M. Edw. 

Placosmilia Parkiusoni M. Edw. et H. 

Ostrea vesicularis Lám. 

Limopsis calvus Sow. 

Cucullaea Chimiensis Gümb. 

Astarte laticostata Desh. 

Crassatella macrodonta Sow 

Fusus (Terebra) ciugulatus Sow. 

Ampullina bulbiformis Sow. 

Natica lyrata Sow. 

„ angulata Sow. 

Turritella rigida Sow. 

,, Fittoniana Miinst. 

Fölfelé ezen márga-rétegek sárgán elmállnak és a felet¬ 

tük magasodó 267 m. tető a durva, sárga, quarcdús és con- 

glomerátos rétegekből áll, melyek hasonló kövületeket vezet¬ 

nek ; ezek az árok bal oldalán is föltárvák és acteonellák 

és egy diploctenum kőbeleit tartalmazzák. 

Konop és Berzova közt csillámpala szakítja meg a ré¬ 

tegek vonalát, de a sárga homokkő nyomait itt is sikerült 

föltalálnom a pkyllitből álló hegyhátak gerincén; sajnos, el- 
füdött településben. 
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Berzovától a gosau-rétegek a kárpát-homokkővel érint¬ 

keznek és megszakítás nélkül nyúlnak végig azon mintegy 

2K kilométer hosszú vonalban, mely a hegység derekát át¬ 

szelvén, Madrisestynél végződik. 

A rétegek és telepedés hasonlók maradnak mint Ko- 

nop- és Odvosnál, egyedül a szürke kövületdús homokmár- 

gák maradnak ki, valamint a csomós rudista-mészkő sem 

jelentkezik többé ; ellenben a hatalmas, sárga, conglomerátos 

quarc-homokkövek lesznek uralkodók, melyek mindig növekvő 

vastagságban Madrisestyig követhetők. Berzovától Grosig 

a kaprutzai hosszvölgyben különben — csaknem kivétel nél¬ 

kül — mindenütt következő rétegsort észlelhetni : 

Alul a csillámpalán nyugodva, durva conglomerát tele¬ 

pül, kötszere szürke, márgás homokkő, hömpölyei többnyire 

quarc és a pbyllit változataiból állanak, fölül aprók ezek, 

de a réteg alsó részében 0.1—0.2 m.átmérőjűek is vannak; 

igen sokszor szénnyomokat vezetnek és többnyire laposan 

fekszenek fölfelé kiékiilve. Felettük márgás részek és csak¬ 

hamar a sárga, vastag homokkő-padok következnek. 

Ezen conglomerát ok helyén igen gyakran sötét, homo¬ 

kos agyag fordul elő, mely szénnyomokat, de több helyen 

0.30 ui. vastag szennyes lignit-telepeket is vezet, és teljesen 

olyan mint Konopnál a csomós hippurit-mészkövekkel tár¬ 

suló telep. A telepek előfordulása azon benyomást gyakorolta 

reárn, mintha ezen s'zéutelep a hippin it-mészkő és a conglo- 

merátok helyesitője volna, a mennyiben ott, hol a szenet 

vezető agyag jól van kifejlődve, az előbbieket épen nem 

találtam föl, és viszont a mészkő és conglomerátok közelé¬ 

ben a bitumenes agyag csak nyomokban jelentkezik. 

Ezen agyag Monorostyiától uralkodó telepet képez 

egész a grosi völgyig és az agyagcsillámpalán nyugszik. 

A monorostyiai völgy több helyén, úgyszintén a Dumbrovi- 

tzánál nyíló Valye Ranis, továbbá a Valye de Gross és 

ez megelőző, éjszakról jövő grossi oldalvölgyben ezen bitu¬ 

menes agyag szenesült növénylenyomatok mellett édesvízi 

puhány-kövületeket zár magába; különösen gyakoriak egy 

új Omphalia és Tanalia-faj, ezeken kívül előfordul még: 
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Acteonella gigantea Sow. 

Ompkalia Kefersteini Miinst. 

„ Renauxiana d’Orb. 

Melanopsis laevis Stol. 

„ dubia Stol. 

Melánia cf. granulatocincta Stol. 

Pseiulomelania turrita Zek. 

Natica lyrata Sow. 

Cyrena ? sp. stb. 

Tebát hasonló édesvízi faunát zár ezen nagy kiterje¬ 

désű telep magába, mint milyennek kövületeit S t o 1 i t z k a 

úr a Russbachvölgyi Neualperól közölte. x) 

Ezen agyag palás telepeit a monorostyiai és grosi 

völgyben mintegy 6—8 m. vastagságúnak becslém. 

Felette mindenütt vastag, szilárd, sárga homokkő-padok 

telepednek, melyek telvék acteonellák kőbeleivel; ezek igen 

gyakran conglomerátosok leszuek, túlnyomó quarebömpölyök- 

kel a pbyllit darabjai mellett, és majdnem mindenütt nyúj¬ 

tanak kövületeket, sok helyen finomszemcsések, és a mono¬ 

rostyiai völgyben a helység utolsó házaitól mintegy 600 

méternyire a bal oldalon, közel a patakmalom kezdetleges 

vizfogójához ilyen homokkő telve van puliányhéjak lenyoma¬ 

tai és kőbeleivel; ezen homokkő szénsavas mész- tartalma, 

tökéletesen kilugoztatott, úgy hogy kagylóhéjat legnagyobb 

ritkaságként lelhetni itt. A finom homokkő oly tökéletesen 

tölté ki azonban az itt lerakodott kagylókat, hogy azok meg¬ 

határozása könnyű és többnyire biztos; jellemző alakok itt : 

Ostrea vesicularis Lám. 

Spondylus cf. striatus Sow. 

Pecten sp. 

Janira quadricostata Sow. 

Lima sp. 

Cucullaea crassitesta Sow. 

,, Ckimien sis Giimb. 

Limopsis calvus Sow. 

Opis sp. 

‘) Sitzungsber. d. k. Akad. II. Cl. XXXVIII. k. 185U, 482. 1. 

2 
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Astarte laticostata Desli. 

Crassatella macrodonta Sow. 

Cardium productum Sow. 

Arcopagia sp. 

Trigonia cf. limbata d’Orb. 

Modiola cf. typica Forb. stb. 

Ezen liomokkö és a bitumenes agyag Monorostyia és 

Gros közt (lásd VI. ábra) minden zavarodás nélkül csak¬ 

nem vízszintesen terül el, csakis a régi partot képező phyllit 

közelében emelkedik erre föl, és egészben itt is déli és dél¬ 

keleti dőléssel bir. 

A nagyobb mellékárkok többnyire az agyag csillámpa¬ 

láig vannak bevésve, a Valye de Grosban a völgy fenekét 

ez képezi, ugyan ennek felülete egyenetlenségeit a szénagyag tölti 

ki; ezt és a felette nyugvó homokköveket halk déli lejtéssel itt 

sokáig követhetni csekély magasságban a völgy fenéktől. 

Ugyanitt a sárga homokkövek 380 m. magasságig emelked¬ 

nek és a völgy magasságát anneroid segélyével mintegy 230 

m.-re téve, 150 m. vastagság felelne meg ezeknek. Azonkívül 

itt e homokkövek limonit-telepeket is zárnak magukba, 

melyek közt a jellemző kövületek szintén limonit-bevonattal 

vannak jelen. 

Szlatinánál ezen sárga homokkövek a Drocsa oldalán 

még nagyobb átalános magasságig emelkednek, több mint 

570 m.-ig, azonban itt dőlésük is meredekebb. Szlati¬ 

nánál a templom mellett a Drocsa felé vezetu völgy¬ 

ben ismét szürke conglomeráttal kezdődnek, a gosau- 

rétegek ezen vékony rétegű palás, barnaszinü márga-lapok 

telepednek, melyek nagy állandósággal 32.5° délnek dőlnek 

és felettük a sárga homokkövek következnek oly elterjedés¬ 

sel, mely a márga-rétegek kiékülését látszik föltételezni. Ott, 

hol a völgy a Drocsáról lenyúló hegyhátnál kétfelé oszlik, 

a márgában ismét egy kövület-lelhely van, mely, miként a 

márga maga, az eddig elősoroltaktól különböző megtartásban 

nyujtá a következő alakokat: 

Ostrea vesicularis Lám. 

Janira quadricostata Sow. 
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Pecten aff. Nilsoni. 

Pinna cretacea Scblot. 

Circe concentrica Zitt. 

Cytherea cf. Hörnesi Zitt. 

Corbula angustata Sow. i. gy. 

Panopaea frequens Zitt. i. gy. 

Litbodomus ? 

Natica lyrata Sow. 
Yoluta sp. és egyebeket. 

Ezek részben még fehér, calcinált héjaikat is birják, és 

kemény concretiok szintén ily héjak körül képződtek. 

Ugyanily rétegek Madrisestynél is előfordulnak a Verfu 

Briazdá-ra vezető árok elején. 

Ezek felett a vastag, sárga homokkő-rétegek is jelen 

vannak, melyek a H otarel-nyergen át a szép madrisesty-i 

völgyben és a csillámpala határán láthatók; Szlatinától Ma- 

drisestyig a hegység gerincén átvezető minit csaknem min¬ 

dig ezen liomokkövön halad. 

A Drocsa már phyllitből áll, és az átnézeti térképen 

megjelölt nagy kiszögelés a Drocsán át éjszakra a gosau- 

rétegekre nézve nincs jelen, mivel azok határát egyenes 

irányban találtam átmenőnek a Drocsa oldalán. 

Peters tanár eltérő adataix) e helyről a jó térképhiány 

okozta körülményből származhattak. 

Miként a kárpáthomokkő, úgy a gosau-rétegek is 

Madrisesty és Solymos-Bucsává-nál hirtelen megszakítva, 

trachyttufa által határoltatnak, mely mintegy 17 kilom. szé¬ 

lességben tölti itt ki a Fehér-Kőrös völgyét és 760 m. ma¬ 
gas csúcsokig emelkedik. 

Ha az elősorolt átmetszeteket és adatokat egymás 
mellé állítjuk, ezekből a rétegsorozat ilyennek lesz összeál¬ 
lítható : 

*) Sitzungsb. d. k. Akad. II. Cl. XL1II. köt. I. r. 423. 1. 

2* 
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mokkő, néha 
couglomerátos, 

vastag, jól réte¬ 
gezett padokban. 

Ugyanaz. 

[ Sárga márga-pa- 
lák,inoceramussal 

Kékesszürke ho¬ 
mokos márga 

többé-kevésbé 
palás. Sok kövü¬ 
lettel : korallok, 
bivalvák (Ostr. 

vesicularis.) 

Homokos, szeny- 
nyes, csomós 

mészkő hippuri- 
tek és korallok- 

kal. Többször 
sötét, durva con- 

glomerát. 

Ugyanaz. 

Inoceramussal. 

Sárga finomabb 
homokkő igen 
sok kövülettel 
Monorostyiánál 

bivalvák. 

Vastag szürke¬ 
barna homok¬ 

kövek acteonel- 
lákkal. 

Édesvízi szenes 
agyagrétegek. 
Conglomerát. 

Sárga, többé- 
kevésbé durva 
quarchomokkő. 

Kékesszürke ho 
mokos márga 
sok kövülettel. 

Homokkő acteo- 
nellákkal. 

Édesvízi szenes 
agyag. 

Hippurit-mészkő 
vagy conglome¬ 

rát. 

Ha ezeket az alpesi gosau-rétegek sorával egybelia- 
sonlitjuk, mint az Zittel miivében „Die Bivalven dér Go- 
saugebilde etc.“ J) összegezve van, azonnal szembeötlik az 
ezzel i rokonság. 

Álljon itt egybehasonlitás végett az egyenlítés : 

Keleti mészalpok G-osan és Rusbacli-völgy Hegyes Drocsa 

F
e
ls

ő
 

ré
sz

 

Jfs
* 

Inoceramus-márgák 
Orbitulit-homokkő 

Szürke, kövület¬ 
nélküli márgák, 
homokkő- és 
conglomeráttal 
váltakozva. 

Sárga, sokszor conglo- 
merátszerü homokkő 
vastag padokban, fino¬ 
mabb anyag inocera¬ 
mussal, néha sok kö¬ 
vülettel. 

3. 
Kövületdús márgák. 
Korall., gast. bivalvák. 

Lágy szürke már¬ 
gák, korai-, biv. 

gast. Hip. organi- 
sans. 

Lágy, kövületdús már¬ 
gák, korall, biv. gast. 

S 

CG 

•c? 2. 
ÍH 

*o 

Acteonella- mész 
Palaagyag, hommokkő, 

szénpala és széntele¬ 
pekkel, közben száraz¬ 
földi növény és édes¬ 
vízi kagylók, stb 

Édesvízi rétegek 
a Neualperől, 
szén. 

Acteonelladúshomo kkő, 
vastag padokban. 

Édesvízi rétegek, kövü¬ 
letekkel. 

OQ 

1. 

Nerinea-mész. 
Rudista-mész., Hipp. 
cornu vac. 

Acteonella-mész, 
conglomerátok vagy 
brecciak, közben ru- 
dista-fekvetek. 

Nerinea-mész 

Acteonella-mész, 
gasteropodák. 

Conglomerát és 
Hip. mész. 

Rudistamész vagy con¬ 
glomerátok. 

‘) Denksch. d. k. k. Akad. H. Cl. 25. k, 171. 1. 
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Ezek tapasztalataim, melyeket a Hegyes-Drocsa gosau- 

rétegeiről gyűjtők. Ez utóbbiak Lippától Madrisestyig, csekély 

megszakítással mintegy 47 kilométernyi hosszban nyúlnak el, és 

azok vastagságát az egyes tagok egybevetésével körülbe¬ 

lül 170—200 m.-re lehetne becsülni. 

Ezen nagy kiterjedésű gosaurétegek tanulmányozásánál 

természetszerűleg fölmerül a kérdés, minő viszonyban állanak 

ezek a közelben létező, hasonnemű, többi telepekhez ? Eltekintve 

a Fekete-körösvölgyi felső kréta-rétegektől, délkeleti Er¬ 

délyben és Zarándban következő rokon-telepek ismervék ed¬ 

dig: Vidránál az Aranyos-völgyben, Zarándban a Lungsorai 

völgyben, Déva és Dobra közt a Marosvölgyben, végül a 

Hátszeg- és Miihlenbach-völgyekben. 

Mindezek csak egyes elszigetelt telepek, melyek közül 

csak a vidrai, lungsorai és dévait volt alkalmam láthatni. 

Vidránál az anyag és sorréteg olyan, mint a Hegyes- 

Drocsában,azonban a rétegek itt nem dél, hanem a phyl- 

littel együtt nagy szabályossággal laposan éjszaknak dől¬ 

nek. Halmágy közelében a rétegek teljesen egyeznek a szla- 

tinai átmetszettél, mint ez Stur bányatanácsos úr közlemé¬ 

nyéből is kitetszik.* 2) Jól rétegzett márgapalák, ezeken többé- 

kevésbé durva, vastag homokkövek a kövületek oly meg¬ 

tartásával, mint a monorostyiai völgyben, a phyllittel együtt 

laposan, szabályosan délnek dűlnek. Hangsoránál a márga- 

palát É 140°, D-i irányban 12° dőlésűnek találtam, ugyan¬ 

ilyen az Madrisestynél, és igy meghosszabbításukban ezek 

egybe esnek. A dévai viszonyokat szintén Stur bányataná¬ 

csos úr ismerteié3), ezek jelentékenyen különböznek az előb¬ 

biektől. Itt a gosau-rétegek a' Pojana-Kuszka krystályos 

tömegével érintkeznek ; ezek meredeken éjszaknak dűlő paláin 

szintén éjszaknak esve fölemelkednek, de távolabb mindin¬ 

kább lelapulnak, úgy hogy a Maros-völgyben csaknem 

vízszintes rétegek észlelhetők. 

') Lásd Peters 1. c. 421. 
2) D. Stur Geol. Beschr. v. Hidmágy. Jabrbuch d. g. R. A. 1868. 

18. k. 481. 1. 
3) Jabrbuch d. g. R. A. 1863. 13. k. 58. 1. 
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Egyelőre a lialmágyi telepeket tekintve, ezek anyaga 

és telepedése annyira megfelel a Hegyes-Drocsa-beli gosau- 

rétegeknek, hogy ezek egybetartozása bizonyosnak látszik; 

nemcsak közvetlen feküjök az agyagcsillámpala, hanem a 

tőlük délre elnyúló kárpátbomokkő-öv, miként a Hegyes- 

Drocsában, úgy Halmágy és Kőrösbánya közt is azonos csa¬ 

pásiránynyal egy vonalba esnek, és a Fekér-Kőrös-völgy 

neogenbeli anyaga ezen rétegcsapást átszelő résbe van le¬ 

rakva. Kimosás vagy sülyedék van-e itt? azt eldönteni több 

adat lesz szükséges. A trachyteruptiók, melyek legnagyobb 

anyaga Madrisesty és Halmágy közt éppen a mesozoi rétegek 

megszakításában van fölhalmozva, továbbá az ásvány- és 

leginkább a hőforrások, melyek Vácza, Monyásza és To- 

plicza-Kárándnál a Fehér-Kőrösvölgyben léteznek, inkább 

sülyedék jelenlétére utalnak. 

Még egy körülményre bátorkodom utalni a gosau-réte- 

gek kapcsában, mely nem kevés fényt látszik vetni a hegy¬ 

alakulás idejére. A kárpáthomokkő rétegeinek ecsetelése aF 

kalmával fölemlitém azok rendkívüli zavartságát ; egészben 

véve tekintve ezek telcpedését, gyűrődését és a diorit-töracg- 

gel való érintkezését, oly benyomást nyújtanak ; mintha éj¬ 

szaknak áthajló redőket alkotnának, melyekben a merev 

mészkő csak egyes tömbökben lön az idomitkatóbb anyag- 

közé beékelve. Ezen gyűrődések és zavargások Lippától a 

bulcsesdi nagyobb szirtekig, Kőrösbányától éjszakra, — a 

meddig a települést észlelni alkalmam volt — egyterűié- 

szetííek. 

Ezen rétegek,- melyek az eddigi ismeretek nyomán a 

felső jura és neocom közt foglalnak helyet,- nagymérvű za- 

vartságával éles ellentétet képez a jelleges gosau-rétegek 

szabályos és csaknem vízszintes fekvése; csak a régi par¬ 

tok közelében emelkednek ezek egy kevéssé, de az elősorolt 

gosau-fekvetek egyike sem árúi el oly telcpedési anomáliát, 

mely oldalerők működésének volna tulajdonítható. Ebből az 

következik, hogy az er d é ly-ma gy a r o rszá g i ha¬ 

tár h e g y s é g délnyugati ágában a Bihar és 

P o j a n a-R uszka őstömege közt a liegyképezés 
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és oldal nyom ás a go s au-r ét ege k lerakódása 

előtt működött, de egyszersmind: 

az itt kijelölt k árpátli om okk ö v ek, mint 

melyek eme gyűrődéseket viselik, a g o s a u-r é 

t egeknél idősbek. 

Kiterjed-e ezen tapasztalat az egész határkegységre, azt a 

jövő fogja eldönteni; a geotektonicai viszonyok, főleg az 

erdélyi eocen-rétegek e nembeli figyelmes vizsgálata nyújt¬ 

hatja a feleletet ezen kérdésre. Annál fontosabb ez, mivel 

az erdély-magyarországi határkegység a bánáti és pécsi 

hegységgel együtt nem illik be azon hegyalakulás keretébe, 

melyet az Alpesek és Kárpátokra Suess tanár úr „Die Ent- 

stehimg dér Alpen“ cimíi művében oly nagy alaposság és 

éleslátással fölállított: mindezekben nemcsak a gosau-névvel 

jelölt felső kréta, mint alpesi jellegű rétegek, hanem az egész 

eocen résztvettek a hegyalakulásban, az oldalnyomás délről 

irányult azokra, és rétegeik éjszak felé lejtenek. 

Még egy tétel megemlítésével tartozom. Eme jelentésem 

kezdetén fölemlítém, hogy a Marosvölgy negyedkori vája- 

déknak tekintendő, mely a Fehér-Kőrös és Begavölgy közt 

elterülő, a neogen korban még összefüggő tömeget képező 

Hegyes-Drocsa és lippai hegységet a negyedkor elején vá- 

lasztá szét. 

A mondottakból kitűnik, miszerint Radna-Lippa és 

Batutza-Batta közt a balparti alakulatok a jobb völgy-oldaliak 

folytatását képezik. 

Lippánál a gránit csap át a balpartra, itt a völgy egy 

3.5 kilm. hosszú, csak 460—570 m. közt változó szorost ké¬ 

pez a gránitban. Ezután kitágul a völgy egész Kaprutzáig, 

de oldalain csak a gosau-rétegek és kárpát-homokkő lát¬ 

hatók. Itt ismét egy szoros van, melynek szemközti oldalai 

megfelelő telepeket fordítanak egymás felé, a kárpát-homok¬ 

kő és a tömör aphanitszerű diorit vannak itt átszelve, mere¬ 

dek oldalfalakkal; ezen részletben a jobb és balparti réte¬ 

gek minden vetődés vagy eltolás nélkül állanak egymással 

szemközt, úgy hogy hasadék nem következtethető valószinüség- 

gel a völgy helyén. 
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Battától Valiemáreig a balpartot nem ismerem, az át¬ 

nézeti térkép itt neogen-rétegeket jelöl ki, a jobb parton min¬ 

denütt a sötét diorit van feltárva. Soborsin és Kapriora közt 

ismét egy völgyszoros található, melynek oldalait gránit képezi; 

innét Zámig szűk marad a völgy, a balpartot jól rétegzett, 

kevéssé zavart, nerineákkal telt tömör mészkövek képezik, (a 

térképen nincsenek kijelölve), melyek Zám felett a jobb 

partra átcsapnak, és a Zám-Tisza közti szoros kezdeténél 

Szelicsova közelében az átmetszés ismét világosan látható. 

Az ittkanyarulatnál a folyó a balpartot erősen mossa, az út 

itt a mészkőbe van repesztve, mely egy melaphyr-telért tar¬ 

talmaz. A jobb part Soborsin és Zám közt diorit és a benne 

előtörő egyéb eruptív kőzetekből áll, mely miként a bal part 

is, meredek oldalú. Egészben véve tehát a Marosvölgy ezen 

része szűknek mondható (legnagyobb szélessége az átmet- 

szetben mintegy 4 kilrn.) a Fehér-Kőrös és a Bega-völgyek 

széles teknőikez képest. 

Az I. és VII. keresztmetszet tünteti elő a Maros-völgy 

orographiai jellegét. 

Mig a tágas Fehér-Kőrös és Bega-völgyek neogen ré¬ 

tegekkel vannak kitöltve, melyek az elsőben Brádig, az 

utóbbiban a Dobra-lapugyi vízválasztóig, és innét a Maros¬ 

völgyön keresztül körülbelől a Pojána-Ruszka legéjszakibb 

előfokáig követhetők, mediterrán (szármát ?) és hatalmas con- 

geria-rétegekből állva; addig a Marosvölgyben ezeknek nyo¬ 

mára sem akadtam eddig a Lippa, Batutza, Soborsin és 
Zám-tiszai-vájadék-részletekbeu. 

Egyedül a Batta-Valiemare közti részletben jelöl az át¬ 

nézeti térkép harmadkori telepeket a bal parton. Nem 

volt alkalmam e helyet meglátogatni, igen lehetséges, hogy 

itt a Begavölgy neogen, főleg congeria-rétegei a mos¬ 

tani Maros völgybe nyúltak, a jobb parton azonban semmi 

nyomát sem leltem a hatalmas congeria-rétegeknek, me¬ 

lyek a lippai hegységben 300 m. fölé is emelkednek, mig 

a Marosvölgy alluviuma 120—160 m. közt emelkedik Lip- 

pától Zámig. 

A lippai hegységben és Kapriora-Szelcsova közt délről 
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a Marosba nyíló széles és mélyen bevésett oldalvölgyek alul 

szintén régibb rétegeket tárnak fel; hátterükben, hol az 

irosio jelenleg hevesen működik, a congeria-rétegek telepe- 

dése a régibb rétegekben jól látható ott, hol a congeria-ré- 

tegeket a völgyek elérték. Azt vélem, mindez elégséges bizo¬ 

nyíték arra, hogy a congeria-rétegek lerakódásakor a Maros¬ 

völgy jelenlegi csatornája még nem létezett. 

A Marosvölgy oldalait mindenütt kavics, többé-kevésbé 

durva minőségben, de csekély vastagságban, babvas-érccel 

(Bohnerz) vegyes, vörös agyagföld (torra rossa) mellett, vagy 

avval együtt borítja, és legfelül hatalmas, sárga, homokos 

agyagföld, mely lőszszerű kifejtése mellett sem nevezhető 

ilyenül, képezi a diluvium maradványait. Ez mindenütt körül¬ 

belül 260—280 m. magasságig jön elő, és a nagyobb oldal¬ 

völgyekbe is benyomul, párhuzamban borítva az oldalakat. 

A lippai hegységben teljesen azonos alakban és kiterjedés¬ 

ben jelentkezik a diluvium. 

A közvetlenül regi hegyoldalokon nyugvó, (terra rossa), 

„babérc“-et tartó, vörös agyagföld Horvátországé), és délnyugati 

Magyarországban, mint Roth, osztály-geolog űr szives közlésé¬ 

ből értesülve vagyok, a diluvium és határozott cong.-rétegek 

közti határrétegeket jelöli, de inkább az elsőre utal és evvel áll 

közelebb összeköttetésben. Ha ez, a mi valószínű, az itteni 

viszonyokra is áll, úgy ebből az foly, miszerint a Marosvölgy 

bemélyesztése a Hegyes-Drócsa és lippai hegység közé, a 

congeria-képlet és diluvium-leraködás ideje közt vette kezde¬ 

tét. A diluvium elején tehát az erdélyi vizek nagy része még 

nem a Marosvölgyben csapoltatott le. 

Egy más alkalommal óhajtom a diluvium viszonyait e 

hegységből bővebben vázolni, itt csak azok érdekessége miatt 

bátorkodám egyes főbb adatokat érinteni. 

Ezekben bátorkodtam a Hegyes-Drocsa hegységben 

tett kirándulásaim eredményét a tisztelt társulat elébe ter¬ 

jeszteni. Mint utazási észleleteket lehet csakis a közlötteket 

tekinteni, a rendelkezésemre álló szabadságidő távolról sem 

') Jahrbuch d. g, R. A. 1873, 23. k. 41. 1. Tietze (részben). 
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volt elegendő, hogy oliajom szerint részletes fölvételeket te¬ 

hettem . volna. A nagykiterjedésíí, részben őserdők borí¬ 

totta terület által nyújtott nehézségek mellé gátlókig még 

azok szegődtek, melyek a közlekedés lassúsága és lakás¬ 

hiány által idéztettek elő. 

Legyen szabad azonban pártfogóimnak, főleg dr. Hof- 

mann Károly, m. kir. főgeolognak legmélyebb köszönetemet 

fejezni ki becses adatai és útbaigazításaiért. 

G. v. Rathnak a plagioklasokra vonatkozó legújabb 

észleletei. 

(Nevezettnek levéléből közli dr. K o c h A n t a 1.) 

(Egy táblával.) 

(Felolv. a f. társ. 1876. febr. 23-ki szakülésén ). 

Bonn, január 18. 1876. 

Tegnap kiildém vissza önnek a rámbizott visegrádi 

labrador-kristálykákat, melyekből a nyert engedélylyel néhá¬ 

nyat megtartók, hogy azokat megmérjem és aztán legalább 

Si02-tartalmukat meghatározzam. Az általam véghezvitt 

Si02-megbatározás az önével (50.40%) közel egyező ered¬ 

ményt adott, s teljesen meg vagyok győződve most, hogy c 

kristálykák la br a dór ok. Talán lesznek még most is petro- 

graphok, kik labrador-tartalmú tracliytoknak létezését két¬ 

ségbe vonják, azt hivén, hogy a labrador a dolerites és basal- 

tos kőzeteket jellemzi. Ezen vélemény azonban határozottan 

hibásnak mondható most. 

Három ügybarátom plagioklas-kristályoknak szives be¬ 

küldése által nagyon lekötelezett engem, amennyiben a le¬ 

hetőséget nyújtotta, hogy a plagioklasok ikerképződésére 

nézve valami újat kiderítsek, illetőleg egy korábbi tévedést 

helyreigazítsak. 

Brögger úr Christianiából bamlei oligoklast ajándéko¬ 

zott, ön visegrádi Labradort, és Seligmann Coblenzből álhitet. 

Mivel mindezen plagioklasok az úgynevezett periklin- 
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törvény szerint vannak összenőve, indíttatva érzém mag amat, 

hogy erre nézve kissé behatóbb tanulmányokat tegyek, s 

azon eredményre jutottam, hogy ezen ikertörvénynek minden 

plagioklasra nézve ekkép kell szólnia: „Forgási t engely 

a nagy átló (b tengely) vagyis egy a P : x-, ille¬ 

tőleg P:y éllel párhuzamosan menő egyenes." 

Az albitra nézve eddigelé hibásan igy magyarázták ezen 

ikertörvényt: „Forgási tengely a P lapban fekvő s a kis 

átlóra, illetőleg a P: M élre álló függőleges (Normale).“ 

Mind az egyik, mind a másik ikertörvénynek ismertető jele 

az M lapon megjelenő ikeréi. Ha most a fentebbi felfogás 

a helyes, akkor az M lapon megjelenő ikeréi az anorthitnál 

és albitnál nem mehet párhuzamosan a P:M éllel, hanem 

hajlik feléje, de különböző értelemben, azon két plagioklas 

tengely-elemeinek különböző értékei szerint. Az ikeréleknek 

iránya kell, hogy olyforma legyen, mint ezt az 1. és 2. 

ábrán kijelölőm, melyeken a pontozott vonalak mutatják az 

ikerélek irányát. És valóban, ezen tényt lehet észlelni mind 

a kettőnél. Az ikeréinek szöge csaknem ugyanaz, mint a 

P: M.-é, de az élnek iránya ellenkező (widersinnig.) Erre 

azon érdekes kérdés vetődött fel: miként viselkednek a köz¬ 

beeső plagioklasok ? A 3. és 4. ábra vázlatosan az eddig 

nyert eredményeket tüntetik fel. Az andesinnél, mely vegy¬ 

tani tekintetben középütt áll az anortkit és albit közt, az 

ikeréi (az lij felfogás szerint) a P: M éllel párhuzamosan 

megy; az oligoklasnál pedig, melynek keverékében az albit 

nagyobb arányban van jelen, azt látjuk, hogy azon ikeréi, 

melyben az egyének érintkeznek, kissé hátrafelé (vagy 

3—4° alatt) hajlik a P : M élhez. Képzelheti tehát ön, hogy 

mily kellemes meglepetéssel vettem észre ugyanezt az iker¬ 

képződést a beküldött visegrádi labrador-kristályokon, me¬ 

lyeken az ikeréi, mint az 5. ábrán feltüntetém, mellfelé 

tényleg lejebb áll s igy az andesiu és anorthit közt álló 

plagioklasra mutat. A labrador, andesin, oligoldas tehát 

nemcsak vegytani, de kristálytani tekintetben is (talán sza¬ 

kadatlan) átmenetet képeznek ez anorthit és albit közt. 

Észleleteim, a mint hiszem, gyakorlatilag is alkalmaz- 
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hatók lesznek a plagioklasok megkülönböztetésére, mind¬ 

azon esetekben t. i., ha — a mi igen gyakori eset — az 

M lapon ikerlemezek következtében rovatozás látható. A 

bamlei oligoldast magam határoztam meg, Brögger az ás¬ 

ványt anorthit gyanánt küldte be. Az M lapon mutatkozó 

rovatok, melyek az andesin és albit között álló plagioklasra 

utaltak, kétségbe vonatták velem Bröggernek adatát. En 

megelemeztem a plagioklast s véleményemet igazoltnak ta¬ 

láltam, az csakugyan oligoldas volt. 

Sajnos, hogy a visegrádi labradorok egészen pontos 

mérésre még sem voltak alkalmasak. G. v. fíath. 

m. 
Moravica Vaskő eruptív kőzetei. 

dr. Szabó Józsefe, tanártól. 

(Egy térképpel.) 

i Kelőiv. a ni. fülelt, társ. 1876. márc. 2‘2-ki szakgyülésén.) 

Krassó megye eruptiv kőzeteinek tanulmányozását 

folytatandó, ') jelenleg a Bogsa és Dognaeska között fekvő 

Moravica környékével foglalkozom, és az 1875. év nyarán tett 

kirándulásom alkalmával a hely színén feljegyzett előjövési 

körülmények és a gyűjtött példányokon itthon véghezvitt 

petrografiai tanulmányaim adatait van szerencsém egy beál¬ 

lítva előterjeszteni. 

Az utat oda Német-Bogsából (Bogsán) tettem. Itt, már 

az osztrák állami vasúttársaság birtoka van s az igazgató¬ 

ság szívességéből Bogsából Moravicára a kis műszaki pályán 

mentem, mely a fő (bogsa-vojteki) vonal mellett Román- 

Bogsa utcáján van vezetve; attól azonban nem sokára el¬ 

ágazik, egy déli irányú utcába fordulván be, s halad végig 

') I. A trachytképlet Szászka környékén. Földtani közlöny. 1875. 
4. szám. 

II. Uj-Moldova némely eruptív krystályos kőzete. Földt. K. 1875. 
8. és 9. sz, 
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az emberlakta hely által megkívánt lassúsággal; csakis 

végkép kiérve gyorsítja haladását, s éri el a Moravica-pa- 

tak keskeny de szép völgyét, melyben jelentékeny emelke 

déssel eljut a Paulus és Eleonora-bányatelkek határán azon 

ponthoz, hol a vasérc-szállitásnak gyűlhelye van. Innét a falu 

Moravica még közel egy órányi gyalogolás után érhető cl. 

Moravicán jelenleg mint vezető bányamérnök Veszély 

Gusztáv úr működik, kinek nevéhez már nehány lij magyar¬ 

honi s nevezetesen bánsági ásványnak feltalálási története 

fűződik, jeléül annak, hogy az, a mi technikailag van reá 

bizva, őtet tudományos s részletesen ásványtani szempontból 

is érdekli. 

Fogadásáért s tanulságos kalauzolásáért szabadjon ez 

alkalommal is köszönetét mondani. 

A környék földtani szerkezete sokban hasonlít az álta¬ 

lam már eddig leirt Krassó-megyei vidékekéhez. 

A vasérc, leginkább magnetit, előjön gránát s tremolith 

társaságában mint contact-képződmény mészkő és általában 

itt úgynevezett syenit meg phyllitek között. 

Moravica környékének természetes s ott használt be¬ 

osztása a következő : é j s z a k i bányakerület, s itt a 

legéjszakibb fekvésű Krivan-bányatelekkol a Ferendia-völgy 

jobb oldalán kezdve délre a Moravica-patak felé következik 

a Sophia-telek a Ferendia-völgy bal oldalán, aztán Eleo¬ 

nóra a Moravica-völgy jobb partján, s innét átcsapva a bal 

partra jön a Paulus, Franciscus és Ignatius-bányatelek. Kö¬ 

zépső bányakerület: Nagy és Kis Theresia-bánya- 

telek, s ettől délre Alfréd. Déli bányakerület, hova 

a Dániel-hegyi-bányatelkek tartoznak, melyek egy keleti és 

egy nyugoti vonulatra ágaznak: a keletiek a Reiclienstein 

Carolus és (keleti) Delius; a nyugotiak a Gabe Gottes, Ju¬ 

piter és (nyugoti) Delius. Nem minden telek van jelenleg 

növelésben, s az idő elégtelensége miatt én csak nehányat 

néztem meg s különösen csak azok közül, melyeknél erup¬ 
tív kőzet volt látható. 

Térkép. — Moravica vaskő bányatelkeinek geológiai 

átmetszetét EK - DNy hosszirányban mellékelem itt, mely 
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úgy a helyzetet, mint a geológiai előjövetet érthetőbbé teszi. 

Alaprajzul szolgálhat Schröckenstein értekezése*) mellett a 

magyarhoni föleit, társulat munkálataiban (V. köt. 1870.) megje¬ 

lent térkép azon megjegyzéssel, hogy ott ÉNy balról van, itt 

ellenkezőleg jobbról; ott keresztirányú egyes átmetszetek 

vannak mellékelve az alaprajzban kimutatott vonalok sze¬ 

rint, itt az egész völgy hossz-arányában adatik az átmetszet 

szakadatlan összefüggésben, amennyire a bányászati mun¬ 

kák által a viszonyok eddig felderítve vannak. Schröcken¬ 

stein térképe s az általam mellékelt, egymást kiegészítik. 

Férenc-kUlmüvelet. Feltűnő nagyságú kiilmftvelet 

ez, melyben a vasérc és gránát mintegy töltsér-alakú siily- 
lyesztmény fordul elő nagyrészt palában, kUebbrészt quarz- 

trachytban (syenitben.) A magnetit erős delejes tulajdonság¬ 

gal csak felül jön elő, a mélyben nem. 

I. jJIoravica közelebbi környéke. 

A Feren c-k ii I m ti v e 1 e t. ezen részében, melyet néztünk, 

nevezetes, hogy mészkő nem fordul elő, és csakugyan a vas¬ 

ércek általános jellege is eltérő; hanem előfordul egy erup¬ 

tív kőzet meglehetősen mállóit állapotban, mely éjszakról 

gránátszirttel, délről palával érintkezik. A gránátszirtben barna 

opál-erek húzódnak keresztül. 

Lássuk az eruptív kőzetet (3.2 19/5 1875) részletesen. 

Felette el van mállva, úgy hogy könnyen szétmorzsolható és 

késsel vágható. Azonban némely elegyrész még megismerhető 

állapotot árul el makroskoposan is, nevezetesen ilyen a biotit, 

melynek hexagonos lemezkéi olykor még eléggé fénylenek. 

Iszapolás által nagy mennyiségben kaphatni elég ép földpáto- 

kat, melyek a lángkisérletre alkalmasak, és andesinnek bi¬ 

zonyultak be. Quarzot nem ismertem fel. 

Az egész kőzet földes, de tarkás. Mondhatnám az alap¬ 

anyag világos sárgásbarna, s abból fehér foltok válnak ki; 

ezen utóbbiak kaolinná változott földpátok, a melyek olykor 

*) Die geol. Verhaltnisse (les Bauater Montan-Districtes. Mora- 
vica mit nachster Umgebung. 
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8—10 milliméter hosszúságúak. A kőzet tehát gráuitoidos 

szerkezetű volt, a melyre a jó nagy biotitok is mutatnak. 

Egészben véve hasonlit azon gránitoidos eruptiv kőzetekhez, 

melyeket többi közt Szászkáról is mint andesin-quarztrackytot 

írtam le, sőt a minőről alantabb jelenleg is lesz szó. Az 

elegyrészek között legkisebb mállékonyságot a biotit tanúsít; 

a földpátok közül csupán a legnagyobbak közepén van még 

ép rész. Az amphibol elpusztult, a quarzról valószínű, hogy 

eltávolodott, az általában alárendeltebb lévén. 

A Ferenc-külmtivelettől délnek mentünk a Theresia- 

müvelethez, s útközben előbb egy fehér, sűrű mészkövet valami 

sárgás kiválással (42 19/5 1875) s aztán)három ponton találtam 

eruptiv kőzetet. 
A legelső (52 19/5 1875) egy igen szívós quarclrachyt 

erősen átjárva kovasav által, és benne epidot is képződve. 

Plagioklas sok és nagy, néha 10—12 milliméter. Amphibol 

is sok, biotit is, és mind a kettő nagyobb krystályokat ké¬ 

pez. Egyszerű nagyításnál közelebb tekintve a bennőtt quarz- 

szemek is feltűnnek, úgy hogy a kőzetet durva-szeműnek 

kell mondani. 

Lángkísérletben a f ö 1 d p á t andesiunek bizonyult be, kevéssé 

hajolva labradorit felé. Kálium tartalma gypszszel 1—2. Az amphibol 

kissé változásnak indul, elég könnyen olvad (4 fok); nátrium tartalma 

nem csekély (magában 2—3; gypszszel 3), káliumnak csak nyoma mu¬ 

tatkozik gypszszel. A biotit csak alig hogy nyomát mutatja az olva¬ 

dásnak (1—2), úgyszintén csak nyomát a nátriumnak (0—1 magában ; 

1 gypszszel), de annál több káliumot (magában 1 ; gypszszel 2—3). 

A vékony csiszolatban szemcsés elegynek néz ki, melyben csu¬ 

pán a quarz mondható teljesen épnek, az sok apróbb szemet képez¬ 

vén, melyek a polárizált fényben a homogén színüket igen élénken mu¬ 

tatják. A nagy földpátokon gyakran láthatók az ikervonalok s 

ezek tarkasága a pótszinek szerint. Az amphibol kezd ugyan ros¬ 

tos szerkezetet felvenni , de azért még eléggé elsötétül egy nicol-for- 

gatásnál, valamint biztosan reá ismerhetünk a bázissal parallel metsze¬ 

teken a rhombos mezőkről s azokon, az amphibol sajátságos nagy el¬ 

térésű kétféle élszögéről. Az elsötétedés az ilyen metszeten is bekövet¬ 

kezik. A biotit szintén felismerhető. Hasadási lapjain világos olajzöld, 

egyöntetű és nem díchroitos. 

Ezeu kőzet tehát épen úgy, mint volt alkalmam a 

szászkainál és újmoldvainál kimutatni, bízvást tracliytuak ve- 
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hető, még pedig andesinquarctrachyt, amphibol s biotit meg 

kevés magnetittal, gránitoidos kiképződésben. 

A második pont, tovább baladva Theresia felé, néhány 

ölre lejebb fekszik, de közvetlen folytatásaként tekinthető 

(0-2 19/5 1875), az előbbbi kőzetnek nemcsak téri viszonyok¬ 

nál, de külleménél fogva is. Van azonban némi eltérés, a 

melyről fokozatos átmenet győz meg bennünket a hely szilién: 

t. i. az amphibol túlsúlyra vergődik és így annak sötétzöld 

oszlopos krystályai a kőzetet setétebbé teszik, mint azon 

féleséget, melynél a földpát a túlnyomó. A biotit szintén meg 

van olykor tetemes nagysága hexagonos levelekben, vagy 

kis oszlopokban, és szine, fénye olyan mint az amphibolé, 

úgy hogy csak közelebb tekintve tűnik fel, hogy a kőzet 

sötétebb sziliének előidézésében annak is része van. Az am- 

phibolhoz képest azonban alárendelt mennyiségre és nagy¬ 

ságra nézve is; ez utóbbi tekintetben egyik példányon fel¬ 

tűnő nagyságú amphibol-krystály van meg a főtengely irányá¬ 

ban hasított állapotban, hosszasága vagy 20, szélessége vagy 

13 mm. Egyik példányon az epidot-képződés harapódzott 

cl; vagy 70 mm. hosszú és 30 mm. széles helyen a kőzet 

földpátja változott át epidottá, ugyanott biotit nem látszik, 

de amphibol igen is, még pedig néha kivehetőleg ez is epi- 

dotra változik át, csakhogy az elváltozásra, úgy látszik az 

andesin hajlandóbb, s így könnyebben következett be mint 

az amphiboluál. Az amphibol rostos szövetet vesz fel, szine 

megvilágosodik, világosszürke vagy sárgás lesz ezen elválto¬ 

zás első stádiumában. A quarc megmaradt ezen epidotos he¬ 

lyen is mint apró elegyrész változatlanul. 

Az cpidot itt nem ritka, olykor a megnetit is kiséri, 

és a Theresia-váj atban sugaros halmazokban azelőtt néhány¬ 

szor találtatott. 

Lángkisérletben a földpát, melynek színe szürkés, tehát nem 

az általános fehér, nehezebben olvadónak mutatkozik, úgy hogy az a la- 

bradoritként viselkedik. Azonban az anyag nem normál, az alak ritkán 

kivehető, a szövet szemcsés, felsites, s idegen anyag idézheti elő a ne¬ 

hezebb olvadást. A viselkedés után andesiu-labradoritnak mondható 

megközelítőleg. Az amphibol ellenben ép, nagyon könnyen olvad 
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(5) fényes, fekete gömbbé; nátriumban feltűnően gazdag (3—4), épen 

olyan mint ezen kőzet plagíoklasa, sőt káliuma is annyi van (1 fok). 

A mikroshop ala'.t a vékony csiszolaton a föld p át valódi 

mozaiknak tűnik ki, az erősen változásnak indult, vannak benne ho¬ 

mályos foltok, quarzszemek, olykor magnetit; ikerrovátkosság csak 

kivételesen vehető ki, legtöbbnyire elmosódott. Az a m p h i b o 1 épebb 

ugyan és olykor kétségtelenül reá ismerni a bazisos metszetekben a 

rhombok szögviszonyai és az elsötétedés után, de általában ez is vál¬ 

tozásnak indúl: szövete finom ro3tu lesz, és a dichroismus gyengébb 

mint normál állapotban. B i o t i t b ó 1 kevés van a mi feltűnnék. 

A kőzet tömöttsége 2.83, mi szintén nagyobb mint a 

normál- kőzetet megilletné, ez bizonyára az epiclot jelenlété¬ 

nek rovandó fel. 

A harmadik ponton, melyen gyűjtöttem eruptiv kőzetet, a 

faluban volt Morcivica-patak fenekén, hol a phyllitekből egy 

feketés, sűrű kőzet üti fel magát. Quarz, földpát és ampki- 

bol finomszemii, porphyros elegyének néz ki, melyben az 

egyes ásványok igen épek (72 19/3 1875). A földpátokon a 

plagioklas-rovatok tisztán kivehetők, s itt-ott nagyok sem hiány¬ 

zanak, van olyan is, melynek hosszasága 10, szélessége 4 

mm.; minthogy azonban igen épek, mondhatni viztiszták, nem 

pedig fehérek, zavarosak, mint az előbbi lelkelyeken, mögöttük 

a sötét ásványokat látja az ember, és ennélfogva a kőzet 

egészben véve is sötét. Kevés pyrit is fordul elő. 
Lángkisérlet szerint a plagioklas andesin, még pedig inkább oli- 

goklas felé hajolva. Viselkedése jelleges, az anyag kifogástalan. Vékony 

csiszolatban látható biotit, amphibol, magnetit, földpát és quarz. A b i o- 

tit és amphibol közt a különbséget ezen a példányon kitünően le¬ 

het észlelni, és azért jónak tartom részletesen leírni annál inkább, mert 

ezen két ásvány megkülönböztetése a mikroskopi eljárásnál még ma is 

sokak által hibásan megy végbe. A biotit a leveles metszetekben a bá¬ 

zis szerint olivazöld s dichroismusa gyenge; ellenben oszlopos metsze¬ 

teiben színe világos zöldes- sárga, és ezen irányban dischroismusa igen 

nagy. Az amphibol, miként általában tudva van, minden irányban metszve 

egyaránt sötétedik el, de az a baj, hogy sokan az oszlopos metszetű 

biotitot is amphibolnak veszik. Ezen a kőzeten igen jól meg lehet kü¬ 

lönböztetni mi amphibol, mi biotit; az amphibol színe zöldessárga 

minden irányban, és úgy ezen szín mint az elsötétedés által a biotit 

bázisos metszeteitől könnyen megkülönböztethető; az amphibol bá- 

zisos metszetei részint az egész krystályos körvonal s annak keretén 

belül látható rhombos mezőcskék által kétségtelenül amphibolnak tart¬ 

hatók ; de nem így az oszlopos metszetei az amphibolnak, a hol csak 

9 
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egyirányú hasadási vonalak láthatók, épen ügy, mint a biotit oszlopos 

metszeténél, ilyen esetekben e két ásvány egyaránt viselkedhetik, mert 

mind a kettő egy nicol-forgatásnál elsötétedik. E jelen esetben azon¬ 

ban jellemző eltérés van: az amphibol színe kissé sötétebb mint a 

biotité, és átlátszósága is csekélyebb, a másik különbség, hogy az el- 

sötétedés foka jelentékenyen kisebb az amphibolnál mint a biotitnál. A 

biotit épebb mint az amphibol, de azért mind a kettő már elváltozásnak 

indult, erre látszik azon körülmény utalni, hogy e két ásványon közvetlenül 

sok magnetit-szem ül, mig a földpátokkal ritkábban látjuk érintkezésben. 

A földpáton az ikerrovátkosság, különösen a nagy példá¬ 

nyokon, igen szépen látszik. Nevezetes a földpát- anyag elváltozási 

módja. A legnagyobb példányoknál a krystály belseje egészen ép, de 

a széle egy szürke kerettel van bevonva; a kisebbeknél e szürkeség 

belső peripheriás vonalakat is képez. A quarz apró, de elég bőven van. 

Ezen az általános kinézéstől egészen elütő kőzet tehát 

ugyanazon typus; a különbség a szemek nagyságában, a 

földpát épségében és az egész kőzet sűrűségében találja 

magyarázatát. Ez a legalantabb szint, melyben az eruptiv kő¬ 

zetet észleltem. Tömöttsége 2.77. 

T b e r e s i a-b á n y a t c 1 e k. Elérvén a Tlieresia-kiilmivele- 

tet, ott ismét előjöttek a phyllitek, s ezek legmélyebb szintjéből 

valami metamorph, némileg gneiszra (82 19/5 1875) emlékeztető 

kőzet jön elő. Helyenként kovapalás rétegek is vannak bete¬ 

lepülve. A gneisz-féle kőzetnek meg van kevés fokban a ré¬ 

teges szövete, előidézve sötétebb és világosabb, planparallel 

csikók által, melyek egymásba hullámosán mennek‘át. Elegy¬ 

részekből makroskoposan azonban csak földpát vehető ki jól, 

és pedig 5—6 millimeteres egyénekben is. Ezek igen épek, 

jól hasadnak, és nyomát sem mutatják az ikerrovátkosságuak; 

egész küllemük orthoklasra mutat. Tömöttsége 2.c5. 
A lángkisérletben az orthoklas- viselkedés szintén kitűnt; a 

3—4 olvadása gömb oly jellegesen külhólyagos, a minők a gránitos 

kőzetekben szokott lenni. A vékony csiszolat a miltroskop alatt kimu¬ 

tatja, hogy az elegyrészek földpát, quarc és biotit. A földpát zava¬ 

ros, a makroskoposan kivehető nagy és ép példányok közül a csiszolatba 

nem jöt be. Plagioklas-rovatok épen nem tűnnek fel. A quarz apró 

szemekben van halmazódva. Igen élénk színekben pompázik a polarizált 

fényben. A biotit sötétzöld, s oszlopos metszeteiben sárgászöld, s 

ezen irányban elsötétedik. Igen apró egyénekben van kiképződve, a 

melyek közé magnetit is vegyül. Egész elhelyezkedése vonalos, s előidézi 

a csíkos szerkezetet. 
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Theresia-bányaház mellett szintén van quarztrachyt (92 

10/5 1875), melynek külső tömege egészen darává esett szét, 

de a középen még .ép kőtuskók maradtak fenn, melyek kő¬ 

zete a 72 számú andesin-quarztrachythoz közel áll, tán va¬ 

lamivel nagyobb szemű, és a földpátok között fehéresek is 

vannak; innét az egész kőzet is valamivel világosabb, végre 

ezen a biotit fekete levelei erős fényök által jobban feltűn¬ 

nek. Tömöttsége 2.77. 
Ldnglcisériéiben jelleges andesinnak találtam a földpátot. Az 

amphibol szintén tartalmaz alkálikat: nátriumból kevesebbet mint az 
andesin, de a káliumból csaknem többet; olvadási foka is körülbelül 
mint az andesiné (II. 4.), megfelelve az amphibol viselkedésének a leg- 
elsőbb leirt 52 példánynál, melynél a kisebb kalium-tartalom tán a meg¬ 

indult elváltozás által van előidézve. 

A contact-képletből kékes mészkövet gyűjtöttem 

(116 l9/5 1875), mely között van nagy- és aprószemű; az 

aprószemű feltűnő szivóssággal bir; az aligha nincs idegen 

anyaggal átjárva, mire az is mutat, hogy a calcitot határo¬ 

zottan karcolja. Gyűjtöttem még magnetitet tremolittal a 

Theresia-almiveletből, hol az chalkopyrittal jön elő. Ugyan¬ 

itt felette ritkán antimonit is jön elő tűkrystályokban, és a 

tűkön még quarz ül. 

Tlieresiát elhagyva délnyugatnak, következik az Alfred- 

külmivelet, hol a phyllitben csekély tömegben fellép a quarz¬ 

trachyt (114 19/5 1875). Nagyban igen szívós, de van mál- 

lott is, sőt darává szétesve is fordul elő. Az épeknél a föld- 

pát fehér, fénye ugyan van, de azért oly épnek mint a 92 

vagy 72-nél, nem mondható, és ezt a lángkisérletekben mind¬ 

járt érezni. Egészben véve andesin ez is, a nátrium és ká¬ 

lium megegyezik, de az olvadási fokozatban kissé elmarad, 

mert mig amazok, úgy mint a jelleges viselkedésnél szokott 

lenni, 5 mm. magasságban 2—3 fokot mutattak, ennél csak 

1 volt; de az olvasztérben felszökkent 4-re, az andesin 

olvadási fokozatára. Az olvadék azonban fehér zománc s 

nem üveg, mint azt az egészen ép krystályoknál találjuk. A föld¬ 

pátok fehérségével a fény és keménység is fokozatosan alább 

száll, mig végre fehér kaolinná lesznek, melyet földdé szét- 

9* 
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morzsolni igen könnyű. Egyik sajátsága ezen lelhely quarz- 

trackytjának az, hogy a hiotit vergődik túlsúlyra, fekete, 

igen fénylő; nehezen olvad (2), nátriumban felette szegény 

(1); de annál erősebben festi a lángot káliumra (3—4). 

Az amphibol gyér és pusztuló félben van. A quarz úgy 

lép fel itt is, mint az előbbi lelbclyeken, se nem sok, se 

nem nagy szürkés szemekben ; de látható egyszerű nagyitó¬ 

val is. A mállási felületen azonban tisztán kivehetővé válik 

a quarz és abiotit: itt ugyanis a plagioklas eltávolodván, he¬ 

lyén mélyedések támadnak, melyek "szegélye quarz, kevés 

biotittal keverve; az itt egészben véve szabálytalan hálózatot 

képez, s mennyisége jóval nagyobbnak tűnik ki, mint ép 

darabon nézve nagyitóval, vagy vékony csiszolaton. Egyes 

ilyen sejt-űrben a földpát alakja is tisztán van kinyomva. 

A biotit-oszlopocskák is rendesen quarz-keretbe vannak 

zárva, a nagyobbak tán mind, a kisebbek közül itt-ott a 

plagioklas testébe fészkelve is látni. A quarznak sziue a 

tömeg belseje felé szürke s itt áttetszőbb, a szélek felé fe¬ 

héres s nem átlátszó. Az amphibol el van pusztulva. 

A vékony csiszolaton főleg abiotit látható sárga vagy sárgás 

barna színnel. oP szerint nem dicliroitos, de a főtengelylyel egyközös 

metszeteiben, melyeken a párhuzamos hasadási vonalak is feltűnnek, 

egy nicollal elsötétedik. Olyan színes elsötétedő ásványt, melyet arn- 

phibolnak lehetne venni, a csiszolatban sem találtam. Ezenkívül föld¬ 

pát látható, leginkább plagioklas, de zavaros, nem hiányzik orthoklas- 

viselkedésű sem; végre quarz bőven. Magnetit igen gyér, és leginkább 

csak a biotiton, s ilyenkor a biotit nem átlátszó. 

A pbyIlitek az Alfred-miveletuél képviselve vannak oly 

tagok által, melyek jellegeseknek nem mondhatók, neveze¬ 

tesen néha, mintha átmenet volna a gneiszből csillámpalába, 

úgy hogy az igen apró, de sűrű csillámokon kivid a quarz 

mellett még több-kevesebb földpát, elváltozásnak indulva, 

észlelhető. Egy ilyennek a tömöttségét 2.66-nak találtam; 

másszor a kőzet brecciaszerü keverék, az előbbi zöldesszürke 

féleség világosabbal váltakozik szögletes, törmelékes érintkezési 

határral. A fehéres kőzet quarzdús felsitnek néz ki. 
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II. Dániel-ltegy. 

Egy kis kirándulást tehettem csak a Dániel-hegyre, a 

vidék legmagasabb csúcsára,x) melynek teteje krystályos 

mész, de oldalain contact-képletek (Scbeidung) vannak vas¬ 

érc-tartalommal. Megkülönböztetnek egy keleti és egy nyu¬ 

gati vonulatot. A keletin van alulról felfelé a Reicbenstein, 

Carolus- és Delius-bányatelek; a nyugotin a Gabe Gottes, a 

Jupiter- és Delius-magnetit-kutatás. 
Ez alkalommal csak a Reichenstein- almiveletnél voltam, 

hol a hegység-tárnával van feltárva. Kezdetben felül aknát 

mélyesztettek le a tárnáig. Felül volt a vasérc, abból jöttek a grá¬ 

nátra, s a gránát alatt eruptív kőzetre, mely külleménél fogva 
szintén andesin-quarztrackytnak mondható pyrit-tartalommal. 

Atárnában már nincs érc, hanem csak a felsőbb szintben; ellen¬ 

ben itt a quarztracbytboz lehet férni (132 l9/s 1875). 

Ezen kőzet túlnyomólag nagy plagioklasokból áll, me¬ 

lyeken tisztán kivehető az ikerrovátkosság, a többi elegyrész 

biotit, szintén feltűnő, aztán gyérebben amphibol és quarz. A pyrit 

kivehetőleg a kőzet finom repedéseiben foglal helyet mint vé¬ 

kony értöltelék. Vele együtt olykor ckalkopyrit is fordul 

elő vaskosan, már szine által is elárulja magát, de vegyki- 

sérletileg is meggyőződtem jelenlétéről. Ezen kénegek jelen¬ 

léte okozza a kőzet nagy tömöttségét, egy példánynál 2.69, 

más kettőnél 270. 

Finom csiszolatán látható, hogy a fehér, átlátszó ásványok a túlnj'o- 

mók, aztán jönnek a szines átlátszók, s végre nehány szem magnetit. 

Egy nicol forgatásánál a szines ásványok elsötétednek, de hogy ezek 

kétfélék, azt igen jól lehet megkülönböztetni. Az egyik épebb, tehát át¬ 

látszóbb s ez a biotit, melynek szine oP lapjain olivabarna, és ezen 

irányban nem sötétedik el, míg coP- irányban világossárga színnel 

igen tisztán átlátszó s egy nicollal elsötétedik. Egész kis oszlopocskák 

jönnek elő biotitból. Az amphibol nem olyan ép, mint a biotit, te¬ 

hát nem is olyan átlátszó. Szine zöldes, és elváltozásának ezen stá¬ 

diumában egyenlő minden irányú metszeténél. A bázissal [egyközös 

metszetek úgy a krystályos körvonalra, mint a hasadási irányok által 

‘) Magassága 204 bécsi öl az oravicai pályaudvar forgó korongja 
felett, ez pedig 108° 4' a Fekete tenger felett; tehát a Dániel-hegy ma¬ 
gassága a Fekete tenger felett 312° 4' - 1876 bécsi láb. 
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kivchetőleg jelzett, rhombos mezőkre nézve kétségbevonhatlanul utalnak 

az amphibolra. Az elsötétedés gyenge ugyan, de azért még bekövetkezik 

minden hasonló-színű elegyrésznél, s e szin a biotitétól tetemesen eltér. 

Polarizált lényben a fehér ásványok között a nagy plagioklasok 

tűnnek lel legelőbb ikervonalaik által, de vannak orthoklasként visel¬ 

kedő földpátok is, valamint apró quarz szemek. A földpátok anya¬ 

gában sok a zavaros folt és szabálytalan repedés, s ez utóbbi néha a 

quarznál sem hiányzik. 

A lángkisérletben a földpátok között a plagioklas andesin- 

nak bizonyult be, de hajlással a labradorithoz, mit annak elváltozása 

idézhet elő, a mennyiben az ép részekhez tán már kaolin is keveredett. 

A Na- tartalom 3—4, a K. 1—2, tehát egészen olyan, mint a mely az 

andesint megilleti. Mechanikailag elválasztani sikerült a vereses föld- 

pátból is; ép s jól hasad. A lángban azonnal fehér lett. Olvadása 3—4, 

a gömb fehér, kiilhólyagos. Az csakugyan orthokla s. 

Láttam a quarztrachytot Reichenstein-telekből (de csak 

gyűjteményben) egészen fehéren is, oly módosulatban, mely¬ 

nél az amphibol és biotit végkép elpusztult, és a különben is 

gyér magnetit apró pyritszemek által volt helyettesítve. A 

földpátok fehérek, de elég fényesek és normál keménységüek. 

Látni gyakran az ikervonalakat már makroskoposan is, de 

van sok olyan példány is, melynél ez el nem árulja magát. 

A mechanikailag elválasztott szemek között pirosas, jól ha¬ 

sadó földpátok voltak, s ezek andesin-oligoklasként viselked¬ 

tek. A nátriumtartalom és az olvadás foka oly nagy, hogy 

e közeledés az oligoklas-sorhoz szembeszökő. Tömöttsége 

feltünőleg csekély: egyszer 2i(j, másszor 255. 

Reickenstein fölött „Garolusa- bányatelek van, onnét 

csak mállott eruptiv kőzetet láttam, de külleme után szintén 

csak andesin-quarztrachytnak tartandó. Egy férvájatban grá¬ 

náttal sphalerit is jön elő, mig egyebütt nem. A gránátok 

között átlátszó krystályok is vannak itt, valamint szép nagy, 

fennött calcitok, behúzódva fehér, nem átlátszó burokkal, s 

tarkázva gyéren elhintett pyritszemekkel. 

A vasérc ezen „Carolus“- férvájatban rezet tartalmaz. A 

szemcsés mész oly szép itt, hogy finomabb faragást, sőt tán 

szobrászati célokra is alkalmas. Meg is telepedtek ott ola¬ 

szok, kik annak feldolgozását megindították (25). 

Veszély úr által a magyarhoni földtani intézet részére 

összeállított kőzetgyüjteményben láttam a Carolusra követ- 
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kező keleti ZWím.s-bányatelekből mész-gránát és magnetit-pél- 

dányokat; trachyt nem fordul elő, hanem a pkyllitek csoport¬ 

jából gneisz, melyben a földpát és quarz a túlnyomó, a 

feketés csillám alárendelt, de rétegesen van kiválva s ezál¬ 

tal a kőzet jellemezve. A földpát legnagyobb része már nem 

egészen ép, fehér, gyérebben van szürke is. A kőzet tömött- 

sége 259. 
Lángkisérletben a szürkés és fehéres földpát külön volt meg¬ 

vizsgálva, mind a kettő ortkoklas, mutatván a jellemző külhölyagosságot 

is. A szürkés valamivel nehezebben olvad mint a fehéres. 

A nyugoti vonulatot nem látogathattam meg, de az 

onnét való példányok után mondhatom, hogy a viszonyok 

hasonlók: meg van ott is mint eruptív kőzet az andesin- 

quarztrachyt, mint nagyszemü elegye plagioklas, amphibol, 

biotit és quarznak. Egyes földpátok különösen nagyok, s a 

gráuitoidos kőzetet porphyrossá teszik; azonban nagyrészt 

mállásnak indultak, sőt kaolinná elváltozottak is vannak. 

Az amphibol itt is azon nemét árulja el az elváltozásnak, 

melyről már szó volt, hogy hasadás-levelei rostos szövetet 

vesznek fel. A biotit és quarz a legkevesebb elváltozást 

mutatják. 

Lángkisérlet szerint a földpát jelleges andesin; az a m p h i- 

bol igen könnyen olvad (5) fekete, fényes gömbbé, s alkali tartalmú: 

Na. 3, K. 1; ellenben a biotit csak nyomát mutatja az olvadásnak 

(1—2); nátrium tartalma igen csekély (1—2); kálium a rendes. 

Pkyllitek között csillámpalát, mely a feketés gneiszhoz 

hasonlít, csakhogy földpátot nem tartalmaz, s ezen kivid 

kovapalát láttam. 

A contact- ásványok között megelítendő a szemcsés 

mész, melyben néha fekete magnetit- erek húzódnak keresz¬ 

tül. Általában a nyugoti Delius nevezetes mint a ludvigit 

lellielye, hol az legközönségesebben a magnetit tömegében 

van kiválva; találni a fehér, szemcsés mészben is, miként 

Veszély úr által adott példányokon meggyőződtem, melyek¬ 

ből itt nehányat bemutatni van szerencsém. Némely példány¬ 

nak egyik végén a ludvigitet magnetit, a másikon fehér, 

szemcsés mész fogja be. A ludvigit kurtább- vagy kosszabb- 

rostu halmazokból áll, melyek néha rendetlenül görbülve s 
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többé-kevésbé az asztrakáu szőrmét utánozva, másszor több 

részaránynyal inkább csillagos sugarakban alakultak. Újab¬ 

ban vastagabb s egyenes-szárú halmazok is fordultak elő. 

Magnetittal erősen van keverve, s ez hol nagyobb tömegek¬ 

ben, hol egyes szemekben foglal helyet a ludvigit között, 

melytől keménysége, szövete, fényének erőssége és fémes 

volta által könnyen megkülönböztethető. Ha a példány egyik 

lapját csiszoltatjuk, a magnetitnek legcsekélyebb szemeit is 

könnyen felfedezhetj ük. 

A ludvigit által áthatott mészkő nem ritkán cl van 

változva, világossárgás szint vett fel, és benne hosszúkás, 

fehéres krystálykák vannak kiválva. Nem lehetetlen, hogy a 

bórsav helyenként a calcitot is megtámadta, s ezen viszony 

felderítésére érdemes lenne anyagot gyűjteni s megvizsgálni. 

Előjött a száras ludvigit mellett világosabb, zöldes-szinű 

féleség is, melynek karca zöld, és úgy néz ki, mintha mál¬ 

lásnak indult ludvigit volna. M Szövete szintén rostos csillagig 

szívóssága tetemes. 

A ludvigit nem új előjövet, azt régóta ismerték ott, ha¬ 

nem csak fekete tremolitnak tartották, s mint ilyen jöhetett 

gyűjtőknek birtokába már az előtt is. Veszelv úré az érdem, 

hogy ő a első volt, ki határozottan kimondotta, hogy nem 

tremolit, se nem turmalin minek Bécsbena megindított meghatá¬ 

rozás kezdetén szintén tartatott, hanem valami új ásvány, s eré¬ 

lyes utánjárásának köszönhető, hogy e nevezetes honi ás¬ 

vány mint új faj lett megállapítva, és benne is képviselőjét 

bírjuk a bórsavas vegyek felette gyér vizment osztályának. 

Hogy vulkáni exhalatiók terménye, annyi bizonyos, és 

igy a vulkanologra nézve becses ujj mutatás. 

Eddig a felülettől le a harmadik ölben találtatott, hogy 

előjönn-e mélyebben, még nincs vizsgálva. 

A mészkő a Dániel-hegytől aztán húzódik Dognacs- 

*) Ez korántsem azon barna el változási termény, melyet Mora- 
vicáról Tschermak megkeresésére Benverth elemzett azon eredménynyel, 
hogy a: limoni ttá átváltozott ludvigit, melyben a vas oxydálúdott, 
a bórsav csaknem tökéletesen eltávolodván, s a Mg. kevés mennyiség¬ 
ben mint tűik, brucit és magnesif maradván vissza Tschermak Miner 
Mitth. 1S74. li. 111.} 
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káig mind a két contaet-képlet-vonulattal, s azok ott is érc- 

tartalmuak és mivellietők. 

Moravicai ásványok jegyzéke. 

Azon ritkább-faju vagy szebb-kiképződésű ásványokat 

Moravica határából, melyeket Veszély Gusztáv úr magán¬ 

gyűjteményében látni alkalmam volt, jónak tartom itt közzé 

tenni, egyszersmind kiegészítést is képezvén Schröckenstein 

kimutatásaihoz. x) 

Jeleideg szép magnetit- és gránát-krystályok nem jön¬ 

nek eló'. , 
A leihelyek felsorolásában éjszakról délnek megyek, 

úgy mint a leírásban tettem. 
Tremólith, Eleonora-akna 

Cerussit zöldes, végző- lapok nélkül magnetit űrben; van fehér 

is. Paulus-férvájat. 

Wad, Paulus-külmivelet. 

Malachit, sötétzöld, finomrostu. Ignatius-kiilmivelet. 

Chrysokolla, szederjes, sötét kékeszöld, ugyanott. 

Göthit calciton, Thcresia- közép külmívelet 

Heggibör, Theresia- külmivelet. 

Chalcedon, néha calcitot bevonva- Theresia. 

Tremólith magnetittal Theresia- férvájat és az alvája'ban is. 

Tremólith calcittal, Theresia-kiilmivelet. 

Pistáéit sugaros, magnetittal Theresia- férvájat. 

TVad, Theresia. 

Magnetit, sugaros, Kis-Theresia. 

Coléit, fennőtt, krystálycsoportok. Átkúszó, viztiszta táblák, illetőleg 

igen alacsony rhomboederek gömbölyödött lapokkal, combinálva több 

alárendelt, hegyes rhomboederrel. Feltűnő szép krystályok gránátürben 

Therésia. 

Calcit, kártyavékony iábiákban, szürke áttetsző. Szélei fehérek, 

limoniton fennőtt csoportban Érdekes előjővet ; Therésia. 

‘) Schröckenstein felsorolja a contact-ásványokat egyenként Dog- 
nacskára, Oravicára, Szászkára és Uj-Moldovára — de nem Moravicára 
nézve. („Die geol. Verhiiltnisse des banater Montan-Distriktes“ 70. lap. 
A magyarhoni földt. társ. munkálataiban Y. k. 1870. Pest). Bár több 
bányavidéken hithatna az ember hasonló módon gondozott helyi gyűj¬ 
teményt ! 
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Dolomit csinos, gyöngyfényű, görbe- lapu rhomboederckben, me¬ 

lyek egy nagy calcitskalenoedert kérgeztek volt be, s ennek anyaga 

eltávolodván, csak űrje látható. A successió ez: pyrit, hámatit- keverék 

felett viztiszta finnőtt quarzkrystályok ; ezt borította calcit s utoljára 

képződött a dolomit. A calcit eltávolodván, a dolomit és quarz között 

sok helyen hézag van. Theresia-férvájat. 

Quarz mint bányavirág, Alfréd külmivelet. 

Sphalerit, erősen fénylő, fekete krystályok, világossárga, átlátszó 

gránáttal (mUm). Carolus- férvájat. 

Calcit, egyes nagy skalenocderek, fehér fénytelen, kissé érdes 

kiilburokkal, tarkázva igen apró limonit- dendritekkel. A lapok kissé 

görbültek. Érdekes előjövet. Carolus- férvájat. 

Galenit calcitban, szemkecsegtető. Jupiter- külmivelet. 

Azurit aurichalcittal, ugyanott. 

Aurichalcit ugyanott. 

Zöld gránát ugyanott. 

Ludwigit, Delius (nyugati). 

Veszelgit (phosphorsavas réz, víztartalommal, Schrauf), új ásvány. 

Delius- külmivelet. 

Klirwcldor magnetittel. Delius- férvájat. 

Gránát, szépen krystályodva (mOm). Delius-középmivelet. 

Diopsid, [elmállva (fassaitra emlékeztet), magnetiten. Delius- kü- 

zéptárna. 

Quarz mint bányavirág. Delius- külmivelet. 

Magnetit, igen fényes octaederekben, minden combinatió nélkül. 

Moravica, közelebbi lelhely nélkül. 

Erythrit vasércen. Szintén csak Moravica. 

Magnes-iacsillám, zöld, mintha hydrátos állapotban volna. 

Ezeken kívül még megemlítendő: 

Termés réz mint lép hamatiton. Moravica, Amália. Két szokatla¬ 

nabb- előjövetű ásvány még közelebb vizsgálandó: egyik csillagos, ros¬ 

tos steatitra vagy pyrophillitra emlékeztet, a minőt Urairól és Traversellá- 

ról is bírunk, a másik sárgászöld, szemcsés, és némely agalmatolithoz 

látszik közel állni. Az apróbb- csillagé ásvány leihelye Eleonóra; a na¬ 

gyobb csillagáé, mely aztán az agalmatolithosba átmegy, Jupiter. 
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Ili. Moravicáról üoguaeskára. 

Az eruptív kőzetek több ponton lévén jól feltárva, az 

úton és az út közelében Moravicáról Dognacskára, ezen ki¬ 

rándulást megtettem. Moravicáról a templom mellett vezet 

fel a szekérút DK-i irányban Djalovec- patak völgyében, s 

összesen 4 ponton gyűjtöttem. 

1. Djalovec-hegység. Polyana-mare, nem mesze Móra Vi¬ 

cától, jól feltárva mutatja a quarztrackytot (2 12 20/5 1 8 7 5). 

Itt a földpát és biotit oly épek és nagyok, liogy a kőzetet 

valóban gránitos kiképződésünek mondhatni. Az amphibol 

gyérebb, de szintén nagyobb (5—6 mm.) Quarz is ép, de 

alárendeltebb. A nagy földpátok mind plagioklasok, az iker- 

rovátkosság szabad szemmel is jól kivehető, a szövet tisztán 

lemezes. Tömöttsége 2.7l. 

Lávgkisérlet szerint a földpát a n d e s i n, közeledve az oligoklas 

határa felé az olvadási fok és a Na- tartalom szerint. Az olvadék zomán- 

cos, belhólyagos. Az amphibol nem normál viselkedésű, szövetében 

a rostoshoz közeledik, olvadása csak 1—2 ; de különben van benne Na 

(3) és K (1). A biotit olyan, mint a többi moravicai quarztrachytnál, 

nehezen olvad (1—2), igen kevés Na (1), de több K (2) mutatkozik 

benne. 

Innét nem messze elértem a vízválasztót, s azon túl a 

dognacskai völgyben egyenesen Dognacskára hajtattam, a 

többi pontnak, s különösen annak a megtekintését onnét in¬ 

tézendő el, melyről az osztrák államvasút-társaság kockákat 

küldött nehány héttel előbb Budapestre mintául a burkolat¬ 

hoz. Dognacska oly nevezetes lelhelye az érceknek és ásvá¬ 

nyoknak, hogy előbb ezeket futtában megtekintettem, s az 

ottani bányatisztek szívességéből nehányat hoztam is. Azok¬ 

ról azonban fentartom magamnak más alkalommal szólani, 

és most átmegyek az audesin-quarztrachyt azon három lelhe- 

lyére, melyeket Dognacskától Moravica felé visszajőve meg¬ 
tekintettem. 

2. Mindjárt Dognacska felső végén a vaskohó mellett 

egy hídnál üti fel magát quarztrachyt (IS, °/5 1875) és jól 

van feltárva. Hasonlít a Djalovec- hegységéhez (21,), de a 

földpát távol sem oly ép, az nagyobbrészt fehér s zavaros, 
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sőt gyakran morzsás, és ilyenkor a kőzet darává esik szét, 

melynek csak közepében van még meg az összeállóbb da¬ 

rab. Tömöttsége 2.70. Ezen pont tehát kövezési szempontból 

sem lévén fontos, siettem oda, a lionnét a mintakövek valók, 

s a hova egy velem adott vezető segítségével el is jutottam. 

3. Ezen hely Dognacskától éjszakra esik Moravica felé 

s csakugyan a szekérúton kell is menni egy darabig, aztán 

arról nyugotnak letérve Simon-Judás-völgybe jutunk, ebből 

kiágazik az Aronvölgy s ebben nem messze benn, tán vagy 

400 méterre, van azon hely, lionnét a kövezetre a kocka- 

mintákat fejtették. Nem modhatni, hogy nagyon fel volna 

tárva a természet által, sem azt, hogy csupa ép kőzet jönne 

elő, mert ott kívül bizony mállásnak indulók sem hiányza¬ 

nak, de azért tagadhatlan, hogy igen épeket is láttam és 

gyűjtöttem. Egy aggályom van, s ez az ércek előjötté ugyan¬ 

ezen Áronvölgyben; ott van az Áron (vagy „Mária segits“) 

Tamás, Alfréd, Lobkovic, Juliánná, fölebb vagy 30 öllel 

a Bernát, s vagy még 300 öllel fölebb az Árpád-bánya. Ezek 

közelléte miatt pyrittartalmú lehet a trachyt s akkor egy¬ 

szersmind rendesen mállékonyabb is. Egészben véve a mora- 

vicai Djalovec-hegyi tán jobb anyagot szolgáltatna. 

(19;> 20/5 1875.) Az áronvölgyi quarztrachytból külön¬ 

böző pontokról gyűjtöttem. Szívóssága nagy, keménysége is 

jelentékeny, s kövezési anyagnak jól ajánlja magát, s egészen 

a gránitok csoportjába vehető. A társaság eddig csak minta- 

köveket küldött Budapestre és Bukarestbe, és megrendelés 

esetére fogna a bányanyitáshoz, mely által feltehető, hogy 

még épebb anyaghoz jutnának. 

A legfeltűnőbb elegyrész a földpát és azután a bio ti t, 

A földpát fehér, gyengén fénylő ; ikerrovátkosság gyakran 

látható. Hogy nem egészen ép, azt már a színe és gyenge 

fénye is elárulja, de helyenként látható, hogy epidottá vál¬ 

tozik át. Igen alárendelten vereses, apró szemek is látszanak, 

az orthoklas lehet. Ennek fénye nagyobb, mi azon általános 

tulajdonságnak megfelel, hogy az orthoklas mállékonysága 

csekélyebb mint a plagioklasé. Tömöttsége 2.77. 

LúnykisMetben a ylagiokhw andesinnak bizonyult be egészen 
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olyan részletes viselkedéssel, mint a következő (204); kálium ebben is 

1—2. A vereses szemek perthit-sorú ortboklas; olvadás 4; a 

gyöngy fehér s erősen kiilhólyagos. Az amph i b o 1 makroskoposan 

elváltozást mutat, s ezt az olvadási viszonyok tisztán kimutatják, mert 

foltonként gömbfelülettel olvad, foltonként csúcsok állanak ki belőle. 

Na 3. K 1. A b i o t i t nem olvad (0—1.). Na igen kevés K 2. 

4. Az Áronvölgyből kijővén a Simon-Judás-völgyben 

mindjárt kezdetben az első hídnál, az íi. n. „GUück auf“- gerinc 

oldalán szintén fel vau tárva a quarztrackyt (204 20/5 1 8 7 5). 

A kőzet ép, mondhatni épebb, mint a miből Áronvölgyben 

gyűjtöttem. Szívóssága is tetemes. Az amphibol van az elegy¬ 

részek között legjobban megviselve; a biotit ép, fekete, erősen 

fénylő ; a quarz is ép, de alárendelt. Legnevezetesebb itt a 

földpát. Kétfélét igen jól lehet megkülönböztetni: uralkodik 

a plagioklas, mit az ikerrovatok makroskoposan is engednek 

kivenni, de feltűnik még kékes-szürke szine által is ; látni 

mellette vékony, szabálytalan tömegekben vereses, jól hasadó, 

de nem ikerrovátkos földpát-szemeket is, ezek orthoklas. 

Ily élesen megkülönböztetni a kettőt egymástól, egyik ponton 

gyűjtött példányon sem lehet, mint ezen; valamint másrészt 

ezen a leihelyen jön elő az orthoklas legnagyobb mennyi¬ 

ségben, egyebütt sokkal kevesebb van, s némely lellielyén a 

quarztrachytnak az orthoklas fel sem tűnik. Tömöttsége 2.69, 
Lángkisérletben az orthoklas a perthit-sorba tartozónak bi¬ 

zonyult be. Az olvadéka az olvasztérben oly jellegesen külhólyagos, 

mint a normál kálium-földpátoké szokott lenni. Az olvadás foka 3—4. 

A vereses színt, a lángba hozva, azonnal elveszti. A szürkés plagioklas 

igen ép, jól hasad; olvadása 4, az olvadék fehéres, gyéren belhólyagos, s 

nagy uatriumtartalma mellett (4—5),kálium is van benne (1—2), úgy hogy 

a n d e s i n - o 1 i g o kiás n a k vehető Az amph i b o 1 olvadása' 3—4 ; 

de nevezetes a Na (3) és K (1—2) tartalma. A biotit úgy szólván 

nem is kezd olvadni (0-1), Na (l—2); de a K (1—2) jól kivehető. 

A savasabb Na Ca-plngioklassal már tetemes mennyiségű orthoklas van 

mint elegyrész együtt kiképződve. 

Ámbár a granitoidos-szerkezetű féleség a túlnyomó, de 

úgy mint Moravicán és Szászkán, itt is porphyros kikép- 

ződésű is egy példány után Ítélve, melyet Oravicán Mader- 

spach úrtól kaptam, s a szekérút Moravica és Dognacska 

között volt lelhelyül adva. Ezen példánynak sötét zöldes-szürke 

alapanyagából fehér, s néha részben üveges plagioklas, gyé- 
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rebben erősen fénylő qnarz, és sárgásba hajló biotit-le vélek 

válnak ki. A földpát a lángban andesinként viselkedik. A 

traehyt zöldkő módosnlatának tartható. (25. 25/5 1 8 7 4.) Tö- 

möttsége 2-6c- 

Dognacskának még sok más pontján jön elő ilyen 

eruptivkőzet, idővel azokat is fel akarom keresni, most sza- 

badjon a dognacskai előj övetet kiegészíteni Niedzwiedzki ta¬ 

nulságos közleményével,* ki Dognacskán egy napot töltvén, 

egészen más pontról gyűjtött, t. i. „Pál fordulása“-völgyből, 

és ezenkívül összehasonlította „János völgyi^- példánynyal, 

lionnét az Bécsbe (1873.) a kiállításba mint a contact-kép- 

ződmény keleti vonulatának fekíije volt beküldve. Szerinte 

a kőzet gránitos annyira, bogy külleménél fogva a mauthauseni 

gránittal felcserélni lehetne. 

A Pálfordulás-v ölgyinek általános elemzését (a), és a 

földpát külön elemzését (f) is adja a következő számokban: 

(a) (f) 
kovasav (5 ő. *7 j ^^*82 # 

timföld 17.08 27.70 

vasoxyd 2-84 

vasoxydul 1-79 - 
mész 5.24 1*49 
magnesia 2-57 - 
nátron 0.87 <).24 

káli 1-02 H-74 

100.12 100.99 

Ebből kitetszik, hogy az általa vizsgált földpát a n d e - 

sin; de a mikroskopi viselkedés következtében feltesz orv 

thoklast is. 

Az én vizsgálataim összegéből az tűnik ki, bogy átla¬ 

gosan a plagioklas andesin; ezek között az igen épek az 

aprószemü, feketés, amphiboldús kőzetféleségekben az oligo- 

laslioz közel állanak, míg a mállásnak indult fehérek között 

*) Zűr Kenntniss dér Bauater Eruptivgesteine. Niedzwiedzki. 

Töchermak Mincr. Mittheil. 1873. 
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a labradorithoz közeledők sem hiányoznak. Az orthoklas alá¬ 

rendelten, de biztosan, és mechanikailag is szétválasztható 

módon meg van itt jobban mint Szászkán (hol szintén sike¬ 

rült azt külön választani), vagy Uj-Moldván, de különösen 

olyan pontokról gyűjtött példányokban, melyekben a plagio- 

klas nátriumdúsabb s könnyebben olvad, szóval az oligo- 

klast megközelíti. Itt már vannak helyek, a hol az orthoklas 

már a kőzet, megnevezésénél is felvehető, s ennélfogva ande- 

sin-orthoklas- quarztrachytnak mondható ; egészben-véve azon¬ 

ban elég az andesin-quarztracliyt-nevet használni. 

Hogy csakugyan a trachytok közé veendő-e, az itt is a 

főkérdés. Niedzwiedzki nem veszi trachytnak külleme miatt, 

a mi egészen az ó- krystályos kőzeteké, de syenitnek sem, 

minthogy a plagioklas benne az uralkodó. Az andesin- föld- 

pátnál fogva quarz-dioritnak mondja. 

Az én véleményem most is az, hogy ezen eruptív-kőzet 

a Bogsa-Dognacska közti környéken a legfiatalabb, feltolta 

magát a phyllitekből és a másodkori mészből, melyet Hauer tér¬ 

képén krétamésznek látok berajzolva. Eocén, oligocen és neogen 

képletek azon a tájon nem lévén képviselve, ezekkel viszonyba 

nem jöhetett; de másrészt tagadhatlan, hogy a bihari és vle- 

gyászacsoporti eruptivkőzetekkel településre nézve egy és 

ugyanazon csoportot képez, az ásványassociatiora, sőt a gra- 

nitoidos küllemre nézve is megegyez, és igy valamint a vle- 

gyászacsoporti, harmadkori, úgy a moravica-dognacskait is 

van ok annak venni. Ezen analógia nélkül bízvást másod¬ 

korinak is lehetne tartani, sőt csupán küllemét tekintve, mely 

szerint a földpát és amphibol meg biotit mint uralkodók tűn¬ 

nek elő, volt némi indok azt syenitnek nevezni; de a vle- 

gyászacsoportinak előjöttét ismervén, az analógia felette nagy, 

és igy a moravica-dognacskait is olyan korszakuuak vagyok 

hajlandó tartani, mint az andesin-quarztrachytot (Stache da- 

cit-ját) a Ylegyásza-hegység csoportjában. 

A földpátok basicitása arányban áll a viszonyos korralt 

miként már több ízben volt alkalmam kimondani, de mikén, 

azóta is folyvást meggyőződöm, úgy honunkban, mint egye¬ 

bütt is ennek igazságáról, s ezt véve alapul, már elég hatá- 
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rozottsággal kimondhatni, hogy honunkban a trachytok sorai¬ 

ban az anorthit-s bytownit-trachytok eruptioja volt az utolsó, 

s tartott a szármát-rétegek lerakodása alatt; ezt megelőzték 

a labradorit-trachytok a mediterrán-korszakban. Az andesin s 

méginkább az oligoklas- és orthoklastrachytok a mediterrán 

korszak előtt is képezhettek eruptiot. 

Honunkban a Mátrában van trachyt hasonló typussal, 

a melynek viszonyos korára adatok vannak; ez egy andesin- 

oligoklas-quarztrachyt," mely gyéren van ugyan meg, és több¬ 

nyire rhyolitos módosulatban, de a melyről biztosan mond¬ 

hatni, hogy a labradorit- és az anorthit-trachytnál öregebb ; 

ezek rajta áttörtek, emelték, módosították. Mátrában az an- 

desin-oligoklas- quarztrachyt-törmelékkőzete a neogenlerako- 

dások (szénképlet) feküjét képezik több helyen, miből bizto¬ 

san következik, hogy ezen quarztrachyt eruptioja a neogen- 

korszakot megelőzte, és legalább is az oligocen korszakban 

mehetett véghez. 

A moravica-dognacskai andesin-quarztrachyt is a ré¬ 

gibb trachytokhoz számítandó; annak eruptioja a neogen- 

korszakot megelőzve legalább is az oligocenbe helyezendő, s 

tán nem is képezett azon vidék a mediterrán-korszak alatt 

tengerfeneket, s igy annak rétegei ott le sem rakódhattak. 

Fiatalabb eruptio színhelye sem volt, ebből kapja azon 

tény a magyarázatot, hogy ott rhyolitos képlet nincs, hanem 

a krystályodás metamorph folyamata háborítatlanul járta le 

magát, úgy hogy a kőzet csak kivételesen porphyros, rende¬ 

sen granitoidos, sőt helyenként valóban gránitos. 

A kérdés végleges eldöntése szempontjából, azon vidék 

egyéb pontjain is, még több részletes előjövési adat után 

kell néznünk. Hátra van éjszak felé egy pont Román-Bogsá- 

nál, még éj szakiakban Ezeres; mig délre még metekintendő 

Dognacska, és az előjövés főcsomója gyanánt vehető Oravica. 



Vegyesek 

S. F. — A kén ex tra h á 1 á s a. A nyers kénnek érceiből 

való destillálásánál a Romagnában a gypszet figyelmesen eltávolítják, 

mert különben a kén nyerésénél nagyon hátrányos lenne ; ennek okát 

többen figyelmesen kutatták s F. Sestini a következő eredményre 

jutott. Ha egy hosszú üvegcsőbe poralakú ként és gypszet teszünk s 

azután olajfürdőben hevítjük, az esetben a kén 115—120" között meg¬ 

olvad s a gypsz a felületen úszik. A keveréket egy óra hosszat ezen 

hőmérséknél tartva viz-gőz-fejlődést észlelhetni, mely a cső hidegebb 

részein megsürűdik. Ha a hőmérsék a 130°-ot. túlhaladja, a vizgőzfejlő- 

dés oly mérvben fokozódik, hogy az egész mintegy pezsegni látszik’; 

ugyanekkor a kénhydrogen szaga is észrevehetővé válik. Végre 165°- 

nál a gőzfejlődés megszűnik, a kén megsürűsödik, s a vízgőz eltávolo¬ 

dását megakadályozza. Ha a kén és gypszből álló keverék hevitését 

befödött porcellán-tégelyben eszközöljük s a hőmérséket 450°-ra emel¬ 

jük, az esetben kénessav száll el s kéncalcium marad vissza. Ezek sze¬ 

rint a kén és gypsznek egymásra való hatása a hőmérsék szerint kü¬ 

lönböző : 130°-nál a gypsz elveszti jegecvizét s anhydrittá lesz, 440°- 

nál ellenben a kén a kénsavas calciumot. (gypsz) kén-calciummá redu- 

cálja. Mindkét tünemény minden egyes esetben jelentkezik, a midőn a 

ként destillatio által extraháljuk, mi különösen a Romagnában nagyon 

szokásos : a kén-kiolvasztó kemencékben ellenben a kénsavsó reducá- 

lása nem mehet végbe, feltéve, hogy a hőmérsék a kén olvadáspont¬ 

ját csak nagyon kevéssel múlja felül ; miután azonban rendesen maga¬ 

sabb hőmérséket szoktak alkalmazni, természetes, hogy a gypsz itt is 

az említett káros befolyást gyakorolja. — Ugyanaz a mi a gypszre 

nézve lett felemlítve, áll a szénsavas mészre nézve is ; ennek hatása a 

kén nyerésénél még talán a gypszénél is hátrányosabb. (Bull. Soc. 

Chim. 24.490.) 

S. F. Isié R o y a 1 Laké Superiorban a felület alatt 

vagy 5 méternyire egy darab 3000 klgr.nál nagyobb súlyú 80%-os 

réztömeget táláltak. (B. u. Hütt. Ztg 34.230.) 

S. F. E g y meteor vas belsejéből nyert szónké- 

negkönegr ő 1. L. S m i t h egy meteorvas belsejéből nyert graphitot 

aetherrel kezelvén, csekély mennyiségben egy sajátszerü-szagú, tűalakú 

jegectömeget nyert, mely összetételére nézve megegyezni látszik a 

Roscoe által 1863-ban leirt, egy Alaisból származó meteoritából nyert 

testtel. Roscoe ezen anyagot szabad kén és egy szénköneg keveréké¬ 

nek tartja, mely a könlithez mutat hasonlatosságot. Szerző gtz alaisi 

meteorita jegeceit pontosabb vizsgálatiak vetette alá s a föntebbi jege- 

cekkel összehasonlitotta. Mindkettő teljesen analóg viselkedést mutat s 

ő e testeket úgy tekinti, mint a szénkénegnek könenynyel való vegyit - 

letét, melyet C ö 1 e s t i a 1 i t-névvel jelöl meg. (G. r. 81.1055.) 
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S. F. H i g a 11 y-r e d u c á 1 á s C a 1 i t o r n i á b a n. A látszólag 

elkér ülhetlen veszteségek a higanynak közönséges reducálásánál többe¬ 

ket ösztönzött arra, hogy pontos kísérleteket tegyenek egy egészen 

más irányban, hogy e bajon segítve legyen ; ez irányban különösen so¬ 

kat köszönhetünk Patera-nak. Ő két nedves-útoni módszert s az 

eddig alkalmazottnak módosítását hozta javaslatba. Az előbbiek elseje 

a természetesen előjövő cinnobernek higanychlorür-é való átalakítása 

rézchlorid által, a chlorürnek feloldása alkénessavas nátriumban s a 

tiszta cinnobernek lecsapása natriumkéneg által. A második folyamat a 

tinóm poralakú cinnobernek oldékonyságán alapszik a natriumkéneg al- 

kalikos oldatában, melyből fölösleges mennyiségű viz által lecsapható. 

Miután azonban a két folyamat mindegyike rendkívül hosszadalmas, 

nagy figyelmet igényel s tetemes költségbe kerül: általános érvényre 

nem vergődhettek s ugyanezen okok hozhatók fel a száraz úton való 

reductiói módszere ellen is. E módszernél a higanyveszteség cseké¬ 

lyebb ugyan, mint a közönséges tüzelési folyamatnál, de igen nehezen 

vihető ki, s a kivitel költségei igen tetemesek; e mellett több munka¬ 

erőt igényel a vasgörebek megtöltése- és kiürítésére, melyek a forró 

lég s a kénsavas gőzök által nagy mértékben megtámadtatnak. 

Californiában majdnem szakadatlanul tétetnek kísérletek — mint 

ez a San-franciscoi „Mining and Sciehtific Press“-ben közölve vau, — 

hogy az európai higany-reducálási folyamatot javítsák, tükélyesbitsék. 

Miután azonban a görebek használata csak igen dús érceknél 

alkalmazható s igen sok időt, figyelmet és költséget igényel, az Almada- 

kemencék pedig sok tekiutetben hátrányosak, mint nevezetesen a tö¬ 

kéletlen condensatio, s a kemencék időnkénti kihütése következtében, 

ez okoknál fogva Californiában szakadatlanul működő kemencék szer¬ 

kesztésén fáradoztak. 

Jelenleg kétféle ilynemű kemence van alkalmazásban. Az egyik¬ 

nél — aLuckhardt, Green, K n o x, Osborn és J a n i n- félék - 

nél — a tüzrács az érckamaráktól el van különítve; a másiknál a 

tüzelőanyag és az érc együtt rakatik be. 

Mindezen kemencék szerkezete meglehetősen ugyanazonos elve¬ 

ken alapszik. Az ércek a torkolatnál feltöltetnek s a kiégetés után a 

talpnál szedetnek ki s ennélfogva a lesiilyedés alatt a hő behatásának 

vannak kitéve, a higanygőzök pedig egy ventilátor segélyével a con- 

densatorokba vonatnak ki. E kemencéknél az eltérés csupán a tüzrácsok 

számában, az ezek és az érckamarák közötti közlekedést eszközlő ké¬ 

szülékekben s a gőzök kivonását és a leghuzamot szabályozó eszközök¬ 

ben áll. Helyes szerkesztés mellett mindezen kemence ugyanazon előny¬ 

ős hátránynyal bir. Bennük nagy érctömegeket csekély költséggel le¬ 

het feldolgozni, s nem igényelnek oly szakadatlan figyelmet, mint a gö- 

rebkeinencék ; de mindamellett nem hiánytalanok, miután a hőmérsé- 

ket a kellő mértékben szabályozni nálok alig lehetséges. 
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A caliíorniai higanyhutáknál nem lehetséges a valódi higany vesz¬ 

teséget megállapítani, miután eddigelé az egyes ércekből azok kiége¬ 

tése előtt próbákat venni nem szokásos. A kemencék, melyekben a 

kokszszal kevert ércek kiégettének, igen hiányos eredményt szolgál¬ 

tatnak. S i e v k i n g állítása szerint újabb higanyextrahálási módszerek 

behozatala Californiában ez ok folytán rendkívül meg van nehezítve, de 

figyelembe ajánlja az ő módszerét, mely által ez említett hátrányok 

nagy része el van hárítva, s e mellett egyidejűleg azon rendkívüli előny¬ 

nyel bir, hogy a higanymérgezések minden lehetősége általa megakadá- 

lyoztatható. 

Ha finom porrá törött cinnober réz, vagy valamely rézötvény vagy 

horgany jelenlétében a rézchlorür sósvizben való oldata behatásának té¬ 

tetik ki, az setben a higany reducáltat ván a rézzel összekapcsolódva egy 

amalgamot képez, melyből igen könnyen leválasztható. A Ne\v-Almadeir 

Mine, American-Mine, Sulphur-Bank-Mine és Rattlesnake-Mine érceivel 

tett kísérletekből kitűnt, miszerint a higanyveszteség ezen eljárás mel¬ 

lett szerfelett csekély s 5 egész 2°/0-ig szorítható le, ha az érc elég- 

finom por-alakkal bir. Az ércek fahordókban öntetnek le a megmelegí 

tett oldattal s hozzáadatván a réz, a hordók 12 óra hosszat forgattatnak, 

a midőn a folyamat be van fejezve. Az amalgam felbontása ezután ép 

úgy történik, mint az arany és ezüstnél. A mi a kivitel költségeit illeti, 

legnagyobb értéket képvisel az érc megőrlése és az e mellett veszen¬ 

dőbe menő réz mennyisége. Az érc őrlésének költsége mindig ugyanaz, 

a rézveszteség azonban pusztán azon higanytól függ, mely az ércekben 

foglaltatik s mi átlagban az érc összes súlyának körülbelül 40%-ára te¬ 

hető, úgy hogyha a réz értékét a higanyéhoz úgy viszonyítjuk, mint 1:4, 

az esetben a felhasznált réz értéke a nyert higany értékének jóformán 

10%-át teheti ki. 

Erre nézve P a t e r a a következő észrevételt teszi: Ezen P. T. 

Sieveking által ajánlott módszer az ezüstére- amalgamatiónak utánzása, 

mely felületes megtekintésnél a két folyamatnak látszólag nagy hasonla¬ 

tossága mellett jó eredmény nyel is kecsegtet, azonban a részleteknek 

pontosabb tekintetbevétele alkalmával a hasonlatosság mind inkább és 

inkább eltűnik, s ezzel együtt a folyamat előnyös kivihetőségének re¬ 

ménye is elvész. 

A rézchlorür sósvizben való oldatának hatása a finomul eloszlott 

cinoberra igen lassú, s a réznek a higanychloriirre való behatása sem¬ 

mikép sem mondható valami rendkiviil erélyesnek. Ha tiszta fémes rezet 

finom poralakú cinnober-érccel s rézchloriir-tartalmú konyhasó-oldattal 

hozzuk össze, az esetben a réz lassanként bevonódik ugyan amalgam- 

réteggel, azonban a higanynak tetemes része fekete por alakjában le¬ 

válik s a képződött, rézkéneggel együttesen visszamarad. 

Az amalgammal bevont réz a még változatlanul maradt higany-chlo- 

rvirre, mint látszik, vagy semmi vagy csak igen csekély hatást gyakorol. 



E műtétnél e két folyamat közötti eltérés a legélesebben tűnik ki. 

Az ezüst-amalgamatiónál a leválasztott, tinómul eloszlott ezüst a bőven 

jelenlevő higany által felvétetik, mig a S i e v e k i n g-l'éle folyamatnál 

a finom por alakjában leválasztott higanynak a szilárd rézzel, — melyhez 

aránylag csak csekély rokonsággal viseltetik, — kellene összekapcsolódnia. 

Mint általában ismeretes, a réz igen nehezen amalgamálódik s egy fé¬ 

nyes rézlemez hosszabb ideig lehet érintkezésben tiszta higanynyal, a 

nélkül, hogy általa megtá madtatnék. Si eveking a réz helyett a hor¬ 

ganynak használatát is ajánlja. Igaz ugyan, hogy a horgany sokkal köny- 

nyebben amalgamálódik a réznél, csakhogy azon kellemetlen körülmény 

is tekintetbe veendő, hogy az anyalúg reze és rcducáltatik a horgany 

által, minek folytán a folyamat meg van szakítva s a réz visszamaradt 

tömegben veszendőbe megy. 

Ha azonban a felemlített akadályok legyőzhetők lennének is, mi¬ 

ben Patera határozottan kételkedik, e folyamatot mindamellett sok¬ 

kal bonyolodottabb és költségesebbnek tartja az általa ajánlottnál. 

E két folyamat különböző műtétéit egymással összehasonlítva, azt 

találjuk, hogy : 

1. Az. ércek feldarabolása a S i ev e k i ng-féle folyamatnál 

igen nagy mérvű kell hogy legyen, miután különben a vegyi anya¬ 

gok egymásra kellőleg nem hathatnak. A Patera-féle eljárásnál pe¬ 

dig az ércnek 2—3 m. m.-nyi nagyságú szemerkké való feldarabolása 

elegendő. 

2. A kemencének tölcsérrel való megtöltése nem vesz több időt 

és munkaerőt igénybe a hordók megtöltésénél. 

3- A kemence fűtése nagyobb költséget igényel ugyan, mint a 

hordókra való felügyelet, s ugyanígy 

4. A kemence kiürítése több munkába kerül, mint a hordók 
kiürítése. 

E négy műtét segélyével a P.-féle kemencékben az ércekben 

foglalt higanynak közel 90%-a választhatóié tiszta állapotban. A Sieve 

king-féle módszernél azonban ezeken kívül még 

5. a maradék kimosása, 

6. az amalgam kiizzitása, 

7. A rézoldat újólagos helyreállítása következik. 

Mindezen műtéteknél még igen különböző nehézségekkel kell 

megküzdeni. így pl. a maradék kimosása alkalmával a vízzel való hígí¬ 

tás által a rézchlorür, melynek feleslegben kell jelen lenni, lecsapódik, 

s hogy a kivitel költségeit tetemesen ne fokozza, újólag elő kell állí¬ 

tani. Az amalgam kiizzitása alkalmával a réz a levegő elzárásának foka 

szerint majd nagyobb majd kisebb mérvben oxydálódva áll elő, mely 

többé ainalgamálödni ily állapotban nem képes. íOest Ztschr. 24.17.) 



TÁRSULATI ÜGYEK. 

Szakgyülés 1876. évi febr. hó 23-án. 

1. Ló ez y Lajos űr szabad előadást tartott a „Hegyes- 

Dróesa"-hegységben tett földtani kirándulásairól.“ (Lásd a jelen 

számban.) 

2. A másodtitkár egy — „v. Iíathnak a plagioklasokra vonatkozó 

legújabb észleletei“ című, s nevezettnek leveléből dr. Ko eh Antal 

úr által közlött — rövid értekezést olvasott fel, (L. a jelen számban.) 

3. Végre az elnök egy — a K i s f a 1 u dy-t ársa Ságtól be¬ 

érkezett, Toldy Ferenc sírjára állítandó emlékre vonatkozó — felhívási 

közöl, s felolvassa B. v. Cottának levelét, melyben ez tisztelet¬ 

beli tagul történt megválasztásáért a társulatnak köszönetét mond. 

Szakgyülés 1876. márc. hó 22-én. 

1. dr. Szabó József úr „Moravica-Vaskő eruptív kőze¬ 

teidről tartott előadást. (L. a jelen, számban.) 

2. Maty asovszky Jakab úr „A Dunameder földtani vi¬ 

szonyainak befolyása Budapest és környékének vizáradásáva11 cimű ér¬ 

tekezését olvasta föl. (L. a jövő számban.) 

3. A titkár a be- s kilépett, illetőleg meghalt tagokat jelenté be. 

Új tagokul a társulatba beléptek : Kacskovics Sándor, orsz. kép¬ 

viselő Budapesten s földbirtokos Mocsoládon (Somogy m.), Farkas 

Róbert., Írnok a m. kir. földtani intézetnél Bpesten, Jablonszky 

J á no s, főreált, tanár Bpesten, G r e t z m a c h e r Gyula, m. kir. bá¬ 

nyamérnök, Ti rscher József, m. kir. bányáméin, segéd, mindket¬ 

ten Szélaknán (Selmec), Már kus L aj o s, m. kir. bány. gyakornok, 

Wanschada Károly, ak. tan. segéd, Herrmann Húg ó, ak. tan. 

segéd, Schelle Eó bért, ak. tan. segéd és G ó 1 iá n Ká r o ly, 

ak. tan. segéd — urak ; az utóbbi öt valamennyi Selmecbányán. Kilép¬ 

tek : Goldbrunner Sándor Selmecen, Némethy Imre, 

Lukasztrinon, dr. RózsayJózsefés Ferenczy János — urak 

Bpesten. Az alapszabályok 11. §.-a értelmében kitörőltetett A c h a t z 

M ó r Selmecen. Meghalt: Bizenti Frigyes Gratzban. 

Szakgyülés 1876. april hó 12-én. 

1. Ink ey Béla úr ,, A Kaimmeni-szigetek láva-kőzeteirők1 

tartott előadást. (L. a jövő számban.) 

2. H a 1 a v á t s Gyula úr a „Lapugyi mediterrán-faunáról'1 ér¬ 

tekezett, ennek egy részét, bemutatván. (L. a „F. közlöny" egy legkö¬ 

zelebbi számában.) 



o. A titkár a belépett új tagokat jelenté be. Ezek: A bány. és 

érd. acad. általános társulat Selmecen, Lehmann János 

erdörend. mérnöksegéd Budapesten, és Hickl J ózsef, polg. isko¬ 

lai tanár Modorban. 

TITKÁRI KÖZLEMÉNYEK. 

Nyilvános nyuqtatványozás. 

1875- re a tagdijat lefizették : 

dr. Botteustein Samu, Lintner Lajos, Kenuért Gyula, Schroll 

József, Spanraft Alajos és Vincze József — urak. 

1876-ra a tagdijat lefizették : 

Adler Károly, Belházy János, Bernáth József, Gerenday Antal, 

Gesell János, Granzenstein Béla, dr. Hausmann Ferenc, Herrich Ká¬ 

roly, Huffner Tivadar, Húsz Samu, Joúb Frigyes, dr. Kézmárszky Ti¬ 

vadar, Korizmics László, Kozocsa Tivadar, Krisz Ferenc, Leutner Ká¬ 

roly, dr. Lutter Nándor, Medveczky Árpád, Méray Ferenc, Mibáldy 

István, Niki Mihály, Okolicsányi Béla, Petrovits Gyula, Keitz Frigyes, 

dr. Scbulek Vilmos, dr. Szabó József, Tescliler György és Wettstein 

Antal — urak. 

Budapest, 187G. ápril hó 20-án. 

Kóíh Lajos, 

társulati II. titkár. 

1876- ra a tagdijat lefizették : 

Angyal József, Bruimann Vilmos, Dezső Lajos, Greguss János, dr. 

Hollóssy Jusztinián, dr. Koeh Antal, Lakner Ambrő, Molnár György, 

Nyulassy Antal, Sárkány Miklós, b. Splényi Béla,Veress József — urak, 

Torma Zsófia úrhölgy és az evang. főgymn. Iglőn. 

Budapest, 1876. ápril hé) 20-án. 

Sajóhelji Frigyes, 

társ. I. titkár. * 

v 

Budapest, Légrády testvérek. 



1876. VI. évfolyam. 6. és 7. szíim. 

Ki adj a 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 

A választmány megbízásából szerkesztik 

SAJÓHELYI FRIGYES és ROTH LAJOS 
titkárok. 

Titkári iroda, a hová a lapot és titkárságot illető mindennemű kér¬ 

dés intézendő : Budapest, VIII. kér. Zerge-utca, főreáltanodai épület, földszint 

Hivatalos órák naponként 11—12-ig és 4—6-ig. 

TARTALOM: 

A Dnna-meder földtani viszonyainak befolyása Budapest és környékének 
vizáradására, (egy táblával), Matyasovszky Jakabtól. — A Kammeni-szige- 
tek kőzetei, Inkey Bélától. — A Hideg-Számos vidékének geoló¬ 
giai viszonyai, (egy átmetszettél), Ktirthy Sándortól. — Irodalom. —- 

Vegyesek. — Társulati ügyek. — Titkári közlemények 

A Duna-meder földtani viszonyainak befolyása 

Budapest és környékének vizáradására. 

Matyasovszky J.-tól. 

(Felolv. a m. földt. társ. 1876. márc. 22-iki szakgyülésén.) 

Szép ős Dunánknak ez évi rendkívül magas vízállása, 

mely borzasztó egyúttal s nagyszerű fékezlietlen erejében, 

óriási pusztításokat vitt véghez s fog is még, fájdalom, 

beláthatlan ideig véghez vinni hazánk fővárosán, s a folyam 

vidékéhez tartozó több ezer holdnyi területen. Mi természete¬ 

sebb, minthogy minden gondolkodó honpolgár e szomorú 

tény okait a maga módja és ismeretei szerint kifürkészni 

igyekszik; s úgy a sajtóban mint nyilvános gyűlésekben na¬ 

ponként szaporodik azok száma, kik e dologra nézve legel¬ 

térőbb nézeteknek adnak kifejezést. 

10 
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Azonban minden eddig1 irt vagy elmondott, elméleten 

vagy gyakorlati tapasztalaton alapuló okoskodás megfeledke¬ 

zett egy épen nem lényegtelen tényezőt figyelembe venni: a 

folyammeder földtani szerkezetét. 

Én hallék vitázni a Duna különböző keresztszelvényei¬ 

nek alakjáról, valamint partjainak külső alakulatáról és lát¬ 

tam, miszerint a folyammeder és a part anyagának minő¬ 

sége és földtani szerkezete — melyek a folyam járását tagad- 

liatlanul befolyásolják — épen nem látszanak kellő figyelem¬ 

ben részesülni. 

Ennélfogva, úgy hiszem, nem rósz helyre fordulok, de 

a viszonyoknak is megfelelőleg cselekszem, ha e helyt sze¬ 

rény nézetemet kifejtem azon nem kicsinylendő befolyásról, 

melyet a Duna-folyam medrének földtani viszonyai az árvízve¬ 

szély előidézésében gyakoroltak s néhány percre igénybe ve¬ 

szem a mélyen tisztelt szaktársak türelmét. 

Megvallom előre, mikép személyesen nem volt alkalmam 

a megfelelő adatoknak a helyszínen való gyűjtésére, miért 

is itt nézeteimet leginkább csak azon kép nyomán fejtem ki, 

melyet a földtani térkép nyújt, az ide vonatkozó irodalmat 

pedig, melynek segítségével kimerítőbb adatokat gyüjthettem 

volna, sajnálatomra csak igen futólag használhattam, miután 

a mai gyűlés előtt csak pár nappal határoztam el magamat 

ez ügy tárgyalására. 

Ez oknál fogva merészség is lenne részemről, ha elő¬ 

adandó nézeteimnek föltétien elfogadhatóságot tulajdonítanék; 

ez nem szándékom. De örömmel látnám célom elértét abban, 

ha földtani taglalataim fél tudnák gerjeszteni azon irányadó 

körök figyelmét, kik a jelen folyamviszonyok pontos megvizs¬ 

gálására hivatvák, és azt eredményeznék, hogy földtani ada¬ 

tok is gyiijtessenek, a melyek azután a vízműtani adatokkal 

egyesítve, minden bizonynyal tökéletesb eredményt fognának 

adni. 

Ha pontos földtani térképen nézzük a Duna mentét Vác- 

tól kezdve — nem akarok fölebb menni, félve a hosszadal¬ 

masságtól — egész a Drávával való egyesüléséig: azonnal 

szemünkbe ötlik azon jelenség, miként az alluviumok — mint 
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minden folyam két partjának folytonos kisérői, kevés kivé¬ 

tellel ott, hol a folyó szilárdabb kőzet közt folytatja útját 

— lekintélyes kiterjedésben, gyakran a parttól több mérföldre 

befelé, csaknem kizárólag a balparton mutatkoznak, mig- el¬ 

lenben a jobb part vagy semmi, vagy csak fölötte csekély 

kiterjedésű alluviummal bír. Viszont a jobb parton régibb- 

korú képződményekre bukkanunk, u. m. a diluviális, harmad- 

és másodkorszakbeli agyag- és egyéb kőzetnemekre. 

Társulatunk nagyérdemű alelnöke dr. Szabó József „Pest- 

Buda környékének földtani leírása^ című jeles, s a m. tud. 

akadémia által 1858-ban pályadijjal koszoruzott munkájában 

közölt észleletei alapján figyelmessé tett arra, hogy a jobbpart 

alluviál-képződményei egészen elütő természetűek a balpartéitól. 

Mig a jobbparti alluviális területek Békás-Megyer-Óbuda, Ná- 

dorkert-Albertfalva és odább Tétény mellett oly kőzetfajok 

morzsaléka s iszapjából állanak, melyeket a budai hegység¬ 

ben találunk föl, t. i. cérithiummész-, nummulitmész-, márga-, 

dolomit- stb. morzsalék, addig a balpart kiterjedt alluviális 

területén, főleg Pest környékén, jelentékeny mélységig csil¬ 

lámdús homok- és kavicsból álló anyagra akadunk, mely 

csaknem kizárólag oly kőzetfájok terméke, a minőket csak 

messze fönn — az alpesekben — találunk, milyenek a quarz, 

gránit, csillámpala stb. törmelék (Gferölle). Ez észleletekből 

következtethetjük, miszerint az alluviális területek a Duna 

mentében Budapest vidékén, két egészen különböző hatás 

okozatainak tekintendők. 

A jobbparti alluviális képződmények helyiek s a Duná¬ 

val semmi közösségük nincs, hanem kizárólag helyi hegy¬ 

patakok és felhőszakadások termékei. A balpart alluviumai 

ellenben keletkezésüket csakis a Dunának köszönik, eltekint¬ 

ve kisebb patakoknak az ezen oldalon figyelembe sem vehető 

termékeitől. 

A Dunának még folyvást magával hordott höm- 

pölyei, melyeket medréből kotrunk, ugyanazon anyagból 

állanak, mint ama hatalmas kavics- és homokrakod- 

mányok, melyek Budapesttől keletre befelé több mér¬ 

földre is föltalálhatok. Az alluviumterület e körülményei 

10* 
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továbbá azt bizonyítják, miszerint a Duna nyugat felé foly¬ 

ton halad előre, azaz jobb partja felé dolgozik. A Dunának 

e jobb partja felé való törekvése a legtöbb folyamszelvényből 

is kivehető, a mennyiben ezekből látni, miszerint a medermé- 

lyesztés s ennélfogva a nagyobb áramlat is a jobb oldalon 

észlelhető, dacára annak, hogy a jobb partszélek nagyobb 

tömöttségiik következtében — mint föntebb már említém — 

nagyobb ellenállást gyakorolnak, mint a lazább anyagból al¬ 

kotott bal partszélek. 

Hogy a Dunának e jobbra való oldalas haladása 

nem csak felette nagy időszakok letelte után megfigyel¬ 

hető, ezt bizonyítják azon érdekes adatok is, melye¬ 

ket Szabó tnr. úr előbb említett pályanyertes müvében kö¬ 

zöl. E közlemények szerint fönnmaradt Budapestnek egy 

1649-ben készült helyrajzi térképe (Marsigli Danubius Panno- 

nico-Mysicus 1726), melyen egy Dunaág rajza látható, mely 

a várost kelet felé ivalakban övezvén, ezt mint eredetileg 

egy Duna-szigetre épülve tünteti fel. E Dunaág nem messze 

Pesten felül ágazott el a főfolyamból, s mintegy Soroksár 

felett egyesült vele ismét. 

E régi Dunaág egy részét Szabó tnr. Pest és 

Csömör között figyelte meg. Ugyanezen adatokból tud¬ 

juk továbbá, miszerint azon Dunaág, mely Ó-Buda s 

a hajógyár-sziget közt foly, szintén csak legújabb 

időben lépett ez útjára, minthogy ez ág vizének szin- 

tája alatt 7—12 láb széles falat rejt, mely egész az átel¬ 

leni szigetig nyúlik, s egykor Aquincum római várost körité. 

A Duna ilyféle természeti jelenségei mind fel- mind 

lefelé ismeretesek, mind biztos jelei lévén annak, miként e 

folyam jobbra rombol, balra pedig épít. Bal oldalán sekély, 

a jobban meredek. Kivételeket csupán ott találunk, hol a 

partok földtani alkata a pusztítás elé nagyobb akadályt 
gördít. 

Ily ellenállásra képes nyúlványokat, melyeket Suess, 

miután a Duna mentét igen találóan egy hosszának több 

pontján felfüggesztett lánchoz hasonlít „felfüggesztési pon¬ 

tokénak nevez, többet is találunk a bennünket jelen- 
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lég foglalkoztató folyamvonalon. így például Visegrádnál 

a trackyt-törzset, Budán, a főleg fődolomit alkotta Gel¬ 

lérthegyet, Promontornál a szármáti-meszet, Érd- s Er¬ 

csinél congeria-agyagot, Báta mellett (Dunaszekcsőtől ész.- 

keleire) Böckli t. barátom szives közlése szerint a kagyló- 

meszet, Battiuánál bazalt-brecciát s bazaltot stb. 

Ha most folyamunk oly feltűnően jobbra ható tüne¬ 

ménynek okát kérdjük, ba minden eddig említett észleletün¬ 

ket összegezzük s a folyam szabatos délköri irányát tekint¬ 

jük : akkor, legalább észleteink s ismereteink mai álláspontja 

szerint, alig fogunk más magyarázatot adhatni, mint a Baer- 

féle törvény nyomán indulva, azt a földforgás túlnyomó be¬ 

folyásának tulajdonítani. 

Ha netán valaki azon ellenvetést tenné, hogy miért 

nem tört már máig a Duna, jobbra ható törvényét követve, 

Békás-Megyer-Óbuda és Nádorkert-Albertfalva alluviális sík¬ 

jaira, minthogy e laza alluviális síkok látszólag semmi nagy 

ellenállást ki nem fejthetnek; erre egészen megnyugtatóan azt 

válaszolhatnám, hogy — mint már előbb említém — ezen 

alluviális terület kiválóan azon iszap- s törmelékből képez- 

tetik, mely a hegyi vizek s heves felhőszakadások által a 

budai hegységről lemosatik, és így az alluviális képződmé¬ 

nyeknek folytonos, viszonylag igen gyors növekedését s elő- 

hatolását eszközli, miért is ezen vizek hatása nagyobb a 
Dunáénál. 

Hogy az itt szóban forgó gyors növekedésről némi 

fogalmat nyújtsak, ismétlem tisztelt alelnökünk Szabó J. ta¬ 

nárnak már többször említett szép müvében közzétett, fö¬ 

lötte érdekes észleleteit. Békásmegyer-óbudai, ampliiteatrum- 

szerű síkon épült Aquincum-város romjai jelenleg mélyen az 

alluviális lerakodások alatt fekszenek, s-e régi római város 

szolgál a mai Óbudának alapul. Egy Neptún-oltár, mely 

jelenleg a nemzeti múzeumban őriztetik, kiásatásakor eredeti 

állásában találtatott s a fölötte levő alluviális rétegek már 

mellábnyi vastagságra fejlődtek. Azon malom (Radhvirths- 

haus), mely a vörösvári országút közelében, mintegy 40 év 
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előtt épült, annyira körül van véve úszadékfölddel, hogy a 

falaknak már csak fele áll ki. 

Behatóbb kutatások által a legnagyobb valószínűség¬ 

gel hasonló adatok lennének gyűjthetők a nádorkert-albert- 

falvi alluviális síkságra nézve is. De a főok azt ille¬ 

tőleg, hogy a Duna miért nem juttatá jobbraható erejét még 

nagyobb mérvben érvényre, az áramlatnak a Gellérthegy általi 

megtöretésében rejlik. 

Ha szabad hasonlattal élnünk, legyenek a partok a 

tekemantinellek s a hozzájuk ütődő viz a tekegolyó, akkor 

egy egészen szabályos triplát kapunk, hol a Gellérthegy 

és a tábori kórház azon mantinellpontok, melyek a promon- 

tori célpont eltalálásának feltételei. 

Ha még tovább akarnék a folyamot mentében 

követni, bizonyára mindenütt megtalálnék annak magya¬ 

rázatát, miért kényszerül a Duna a számára megszabott tör¬ 

vények ellenére cselekedni. Még több példa felsorolása mesz- 

szebbre vezetne, mint egy rövid előadás határai engedik, s 

azért beérem a tudattal, miszerint eddigi útmutatásaim is 

elegendők lesznek a folyam ilyes szabályszerűtlenségeinek 

kimagyarázására. 

Ha a Dunának imént vázolt s a természet által kije 

lölt útját az eddigi szabályozással kapcsolatban tekintjük, 

akkor az előbbiekben rajzolt tüneményekből könnyen ki fog¬ 

juk vehetni, hogy a soroksári Dunaág elzárása már a ter¬ 

mészet által is igazolt, amennyiben ezáltal már most éretett 

el az, ami a folyam fent ecsetelt jobbra törekvése folytán 

előbb-utóbb úgyis bekövetkezett volna. De a siker, mely a 

soroksári ág elzárása folytán eléretni céloztatik, hogy t. i. 

ez által az árveszély elhárittassék, csak félig éretnék el, ha 

nincsenek egyszersmind arra is figyelemmel, hogy a tábori 

kórház vidékén, hová a gellérthegyi áram rohan, erős és 

magas védőfal emeltessék; mert itt áll fenn — mint már 

említém — ama ellenkező viszony, hogy t. i. a bal part félé 

uralkodik a romboló, jobbra pedig az építő hatás. E balra 

tartó rombolás még jelentékenyen fog fokozódni, amint a 

folyamnak már megkezdett, jelenlegi medrének feléig való 
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betöltése, valamint az összekötő híd megfelelő töltésének 

vagy viaductjának felépítése befejezve lészen. 

Azon kérdésre pedig, váljon a soroksári gát emelésére szük¬ 

ségelt költség csakugyan megfelel-e az elérni óhajtott célnak és 

váljon, lm a Budapest és Ercsi közötti meder földtani viszonyaira 

— mint alább vázolni fogom — kellő figyelem fordíttatik, nem 

lettek volna-e az óriási kiadások megtakaríthatók, ha ama szem¬ 

pontot veszsziik, hogy e gát főleg azért építtetett, miszerint a 

Csepelszigetén való jégtorlódásnak eleje vétessék: akkor e 

kérdések elsejére csak tagadólag, az utóbbira ellenben igen¬ 

nel válaszolhatok. 

A jég [az idény ugyan akadálytalanid kikerülhető a 

Csepelsziget csúcsát, de a tapasztalás tanítja, miszerint 

úgy ez idén, mint más években is a vizveszély nem csak 

a csepelszigeti jégtorlódások folytán keletkezik (és így 

a soroksári ág fontossága már nagyon le van szállítva), sőt 

ennek annyiban még befolyása van a vízállásra, minthogy 

ezáltal elzárták a természetes lefolyási útnak — bár csekély — 

egy részét. A soroksári gát által elért előnyök, nézetem sze¬ 

rint, ép úgy meg lettek volna szerezhetők, ha a meder föld¬ 

tani alkotásából folyó akadályok Budapest és Ercsi között el- 

háríttatnak s ugyanazok a soroksári ágban meghagyatnak. 

A már különben is a természet által halálnak szánt sorok¬ 

sári ág a főágban fokozott áramlás következtében aránylag 

rövidebb idő alatt kihalt, azaz elhomokosodott volna. 

A Budapest s Ercsi közötti meder földtani viszonyai a jég- 

torlódásra, valamint a főváros és környéke vízállásának 

abnorm tartamára is, igen lényeges befolyást látszanak gya¬ 

korolni, és erős meggyőződésem, miszerint ha számításba 

nem fognak vétetni a folyammeder geológiai viszonyai, úgy 

a még befejezésre váró dunaszabályozás sikere az eltávolí- 

taudó árvízveszélyre, valamint a zavartalan hajózásra vonat¬ 

kozólag is csak tökéletlen lesz. Mert ha a természet által 

gördített, a következőkben említendő akadályok el nem há- 

rittatnak: akkor, legutóbbi telünkbez hasonló időjárás mel¬ 

lett, még nagyobb árvízveszélynek leszünk kitéve, minthogy 

a folyamágy jelenlegi földtani viszonyai nagyon is alkalma- 
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sak arra, hogy a folyam elvadulását gyorsítsák, és ennek 

következtében a víztömeg lefolyás! sebességét évről-évre 

csökkentsék. 

Hogy a mondottakat igazoljuk, nézzük a földtani 

térképet, melyet nagyon tisztelt barátom, Hofmann Károly 

tudor, m. kir. főgeolog, az 1868. év nyarán ismert pon¬ 

tossággal készített. 

Az Óbuda s Ercsi közt fekvő Duna-meder képének 

ecsetelésére elégséges, ha jobb partján az eliez csakis legkö¬ 

zelebb helytálló lerakodások földtani alkotását tekintjük, s 

kutatjuk: vajon mily viszonyban állanak c rétegek a Duna 

balpartján képviselt lerakodások-, s így magához a folyam med¬ 

rét képező rétegekhez. 

A jobb part hosszában, Albertfalváig az oligocén két 

emeletét váltakozva látjuk fellépni, melynek anyaga jobbára 

márga- s agyagból, áll, s ennek megfelelőleg úgy a tudo¬ 

mányban, mint a gyakorlati életben is budai márga és 

kis-celli tályag név alatt eléggé ismeretesek. A balparton 

a pesti területen sehol sem látjuk c rétegeket fellépni; van 

azonban elég hiteles adatunk, melleket fúrások s ásatások 

által nyertünk, arra nézve, hogy legalább a kis-celli agyag 

bizonyos, a parttól befelé folyton növekedő mélységben itt 

is feltalálható. 

Itt csak néhány ily feltárásra vonatkozó adattal szol¬ 

gálok: a Duna medrét illetőleg a Mavgithid, lánchid- 

és összekötő hidra utalhatok, melyeknek oszlopai mind a 

kis-celli agyagban állanak. A margitszigeti ártézi kút fúrása 

alkalmával Zsigmondy Vilmos úr 4° 3' vastag iszap-, 

homok- s kavicsból álló réteg átmélyesztése után szintén 

ezen képletre akadt. Meg kell továbbá jegyeznem, hogy e 

lerakódás a városligeti mély fúrásnál szintén eléretett, de 

ez esetben az oligocén rétegek sokkal jelentékenyebb mély¬ 

ségben (300') fekszenek, miből láthatni, hogy a szóban forgó 

képlet a budai hegységtől kifelé dűl, s igy a Duna jobbra- 

türekvésével ellentétesen hat. 

Albertfalvától Promoutor mellett egész Ercsin tálig csak 

a neogen képződmények tagjait észlelhetjük, sor szerint: a 
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mediterrán-emeletet a következő anyag által alkotva : agyag, 

homokkő, kavics-conglomerát és homokos mészkő; a szár- 

máti emeletet, mint mészkövet, a congeria-emeletet végre 

tályag, homok és édesvízi mész által képviselve. A neogen- 

képződmények ezen említett rétegei általában kelet-éj szak¬ 

keleti csapást mutatnak délkeleti dőléssel. 

E rétegek kelet-északkeleti csapását követve, a Duna 

medrén s Csepel szigetén át a folyam balpartjára érkezünk s 

tényleg itt is találkozunk, mind a parton, mind pedig tovább 

befelé, e neogenképződmények nehány tagjával. Csepel-szigetén 

éjszakkeletre Csepel-helységtől, közvetlenül a parton talál¬ 

kozunk congériarétegekkel; a pesti parton nem messze a 

vegyészeti gyártól a szármáti s rajta a congería-rétegeket 

találjuk, *) odább északkeletnek, Kőbányánál, ismét a szár¬ 

máti **) s congeria-emeletre akadunk, még tovább ugyanezen 

irányban, Csömörnél, újból a congeriarétegeket látjuk stb. 

Hogy következésképen a neogénképződményck ez eme¬ 

letei a Duna medrében sem hiányzanak: kétséget sem szen¬ 

vedhet. E rétegek nagyobbára szilárd anyagból állanak, 

mint erről a promontori kedvező feltárásoknál könnyen győ¬ 

ződhetünk meg. Azonkívül a rétegek fekvése, t. i. csapásuk 

s dőlésük a Duna akadálytalan folyására a lehető legkedve¬ 

zőtlenebb, minthogy a rétegfők a folyás irányával épen el¬ 

lenállnak, s igy valóságos kataraktokat kell hogy képez¬ 

zenek. 

És épen itt véltem a bökkenőre találhatni, mely az Ercsi¬ 

nél való jégtorlódások, s az oly rendkívül sokáig tartó ma¬ 

gas vízállásra lényeges befolyást gyakorolt. Csakis ezen geo¬ 

lógiai tényező nyújthat felvilágosítást az iránt, miért ment 

oly gyorsan véghez az elliomokosodás Budapest és Ercsi között, 

miért mutat a vizállási jelző e két egymáshoz aránylag oly 

közelfekvő figyelő állomáson oly nagy (5 láb) különbséget, 

daczára hogy az 1836-ban a zéruspontok az adriai tenger 

*) Szabó J. tanár úr fülolvasásom végén tigyehneztetett, miszerint 
alacsony vízállásnál a szármáti rétegek a tábori kórháznál is elő¬ 
tűnnek. 

**) Dr. Hofmann K. a magy. államvaspálya egyik kútjában ezen 
rétegeket szintén észlelte. 
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szine szerint való pontos megállapításakor a Budapest és Ercsi 

közti vizállási jelzó'k csak néhány hüvelyknyi különbséget 

mutattak. 

Ha e homokuszadékot el is kotorjuk a már említett ka- 

taraktok eltávolítása nélkül, akkor elöbb-utóbb ismét ott 

leszünk hol most, t. i. ugyanazon bajokban, melyek jelenleg 

sok derék polgártársunknak oly sok fejtörést okoztak ama 

gonosz szellem kitudására, ki mindezeket reánk mérte. 

Hogy e mondottakat még jobban megértsük, vegyük a 

Duna medrének itt rendelkezésünkre álló keresztszelvényeit. 

Megjegyzem, miszerint e szelvényeket nem választottam ked¬ 

vem szerint, hanem a „Magyar mérnök- és épitész-egylet 

közlönye" 1872-iki folyam 6. kötet XXI. táblájából vet¬ 

tem, melyeket Herrich Károly „A Buda és Pest közti Duna- 

szabályozásáról" cimíi 1872. nov. 5. tartott előadásához mel¬ 

lékelt. 
A Duna medre Promontor melletti keresztszelvényéből 

látható, hogy a folyam-szélesség, a jobb parttól számítva 

mintegy 1/3-ában, még pedig nem jelentéktelen emelkedés mu¬ 

tatkozik. A vizszin legnagyobb távolsága a folyam fenekétől 

a jobb parton 11' 8" 5'", a bal parton 8' 11" 6"'; mig 

ellenben a víztükör távolsága e domborodás legmagasabb pont- 

’ iától csak 6' 2" G"'. S ekként a folyamvonalat ketté osztva 

találjuk. S hogy továbbá az idézett, a folyam medre fenekén 

emelkedő domborodás laza anyagból nem állhat, hanem 

inkább a mediterrán és szármát emeletek szilárd kőze¬ 

teiből, úgymint kavics-conglomerát és mészkőből, az eddig 

mondottak folytán kétséges alig lesz, s a technicus szak- 

férfiak abbeli reménye, hogy a Duna medre a folyamse¬ 

besség emelése által, mit a folyó összeszoritásával akar¬ 

nak elérni, mélyebbittetni fog, az előbb mondottak kö¬ 

vetkeztében aligha fog teljesülni. 

De váljon mit okoz a folyam megosztása ? Mindenesetre a 

lefolyási sebesség csökkenését; azonkívül pedig azt tanítja a 

tapasztalat, miszerint ott, hol két folyamvonal megoszlik: a 

kettő között hordalék hordalékra torlódik, mig közép víz¬ 

állás alkalmával hosszú torlat lesz látható, mely fölfelé igen 
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menedékes, lefelé ellenben igen meredek lejtővel bir. Ez 

egészben hordalékból áll. Olykor nagyobb áradások alkalmá¬ 

val a folyam egy réteg homokot rak rá, végül néhány növény 

is kezd rajta tenyészni. Ezek fejtenek ki legnagyobb ellen¬ 

állást az áradó folyammal szemben, ligy hogy rostjai között 

hagyja ama finom földes anyagok nagy részét, melyek za¬ 

varosságát okozzák, elannyira, hogy e tenyészés, mint ezt 

Suess találóan kiemeli, okot szolgáltat egy, minden magas 

vízállásnál növekedő finomszerű anyag-réteg képzésére, me¬ 

lyet mi „silt“-nek nevezünk. 

A most rajzolt szigetképződés megközelítő képét kapjuk 

az alsó rakpart jelen szomorú látványának szemlélésekor. Itt lát¬ 

hatjuk, hogy a sok kisebb-nagyobb torlat mindig ott keletkezett, 

hol az áram ellenállásra talált, gunylió, cölöp vagy fa stb. alak¬ 

jában. Egyszersmind észre fogjuk vehetni azt is, hogy nagyobb 

toriatok leginkább ott képződtek, hol az ellenállási lap nagyobb 

vala. E kisded szigetek alkatát tanulmányozván, az alsó kavics¬ 

rétegtől eltekintve, szintén a fönt mondottakat látjuk consta- 

tálva; mert világos, hogy egy még oly hatalmas folyam sem 

képes toladékot oly magasságig fölhalmozni, mely közép 

vízállásának magasságát jelentékenyen felülmúlja. A Margit¬ 

szigeten például az artézi kút ásása alkalmával elért kavics¬ 

réteg fekvése körülbelül a zeruspont színének felel meg. Én 

a kis Mészáros és Háros sziget (fekszenek Promontor és 

Tétény közt) keletkeztét is a neogen képződmények befolyá¬ 

sának tulajdonítom, sőt hajlandó vagyok a terjedelmes Cse- 

pelsziget egykori képződését szintén e földtani tüneménynek 

tulajdonítani. 

Ezzel befejezem előadásomat, mert attól tartok, hogy 

igénytelen taglalásaim által a tisztelt jelenlévők türelmét 

máris kimerítettem; csupán azt ismétlem végül még egyszer, 

miszerint oly folyam szabályozásánál, melynek menete lénye¬ 

gesen az átszelt vidék földtani viszonyaitól függ, ezekre min¬ 

denkor kellő figyelem fordítandó. Ha ez ellenben megkíván¬ 

taié mérvben nem történik, akkor a szabályozás által elérni 

óhajtott eredmény csak hiányos, sőt néha még káros hatású 

is lesz. 
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A Kammeni szigetek kőzetei. 

Inkey Bél á t ú 1. 

(Felolv. a m. fokit. társ. 1876. ápr. 12-ki szakgyiilésén.) 

A vulkáni erő, mely hajdan a görög sziget-tengernek 

számos pontján működött, jelenleg csak egy helyen nyilvá¬ 

nítja még teljes erélyét, t. i. azon nagy caldera-alakú 

öbölben, melynek körfalait a Santorin vagy Thira, Therasia 

és Aspronisi vulkánépitette szigetek képezik. Ezen öböl kö¬ 

zepében a vulkáni erő hosszas pihenés után újra föléledvén, 

a történelmi ó kortól fogva napjainkig folytatta nagyszerű 

kitöréseit, melyeknek eredménye egy új szigetcsoport lett, 

aKannuenikvagyisaz „Égett szigetek14. így keletkezett 195-ben 

Kr. e. az első új sziget, melyet az ó-kor Hieráuak, az újabb 

nemzedék pedig Palaea-Kammeninak nevezett. Ehhez 72G-ban 

Kr. u. a Nicolao-fok csatlakozott. Kr. u. 1457-ben ismét egy 

új sziget merült fel, mely kis terjedelme miatt Mikra-Kammeni- 

nak neveztetett. Az 1707—1711-ig tartó nagyszerű kitörések 

végeredménye pedig egy, a Palea és Mikra közé eső új sziget, 

a Nea-Kammeni lett; mig végre az 1866-iki vulkáni esemé¬ 

nyek kezdetben 13 önálló szigetnek a Georgios, az Aphroessa 

és a Rékának adott létet, melyek azonban rövid idő múlva 

a Nea-Kammeni déli partjával olvadván össze, annak térfoga¬ 

tát megkétszerezték. Ez utolsó kitörés a természettudományok 

fejlettebb korszakába esvén, természetes, hogy az európai 

tudományos világ figyelmét nagy mértékben vonta ezen ér¬ 

dekes szigetcsoportra. A vulkáni események gondos megfi¬ 

gyelésében és leírásában különösen német, görög és francia 

tudósok versenyeztek egymással. Az ide vonatkozó gazdag- 

irodalomból következő müveket tartom megemlitendőknek: 

Virlet d’Aoust: Ilistoire des Kairamenes. 1860. 

I. Schmi dt: Vulkanstudien. 

Reiss u. Stábéi: Santorin. Geschichte u. Beschrei- 

bung dér vulkaniscben Ausbrüche. 1806. 

F r i t s c h, Reiss u. Stábéi: Santorin. 
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Seebach: Über den Vulkán von Santorin. 1867. 

Ezen önálló munkákon kívül különböző folyóiratokban 

még következő dolgok jelentek meg: 

Sitzungsberichte dér k. Academie dér Wissenschaften. 

Berlin. 1866. B. Lili.: Halin, Decigalla és Christo- 

manos jelentései a kitörés tüneményeiről; Habermann és 

Christomanostól elemzések. 

Verhandlungen dér k. k. geologiscken Reiclisanstalt. 

Wien. 1866—67. 

F. v. Hauer, K. v. Hauer, Stache, Kenngott, 

D a u f a 1 i k. 

Jahrbuch dér k. k. geol. Reichs-Anstalt. Wien, 1867. 

17. B. p. 467. 

Kenngott: Über die Eruptivgesteine v. Santorin. 

Neues Jahrbuch dér Mineralogie u. Palaeontologie v. 

Leonhard u. Geinitz. 1866. Zirkel: Über die mikroscop. 

Zusammensetzung u. Structur dér diessjáhrigen Laven von 

Nea-Kammeni, bei Santorin. 

Petermann: Mittheilungen aus allén Gebieten dér Geo- 

graphie. 1866. p. 134. Schmidt és Kind. 

Revue des deux mondes. 1866. vol. 64. p. 1003. 

Fouqué: L’éruption de Santorin. 

Comptes rendus de l’academie des Sciences. Paris. 1866. 

Törne 62. p. 392. 465. 608. 784. Fouqué et Terreil Törne 

63. p. 47. 611. Törne 64 p. 184.: Fouqué Lenarmont, Del- 

lenda, Hypert. 

1867. Törne 81. Nr. 5. p. 220. Fouqué. 

„Lotos“ Zeitschrift ftir Naturwissenschaften. 1875. Feb. 

Vrba: Gesteine dér Kammeni-Inseln. 

Abhandlungen d. Berliner Akademie d. Wissenschaften. 

II. 1869. p. 193.: Roth, Beitrage zűr Petrographie dér 

plutonischen Gesteine. 

Természettudományi közlöny. Budapest, 1876. VIII. k. 
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77. és 78. f.: Dr. Szabó József, Santorin sziget ge.dogiai 

történelme. 

A felsoroltak közül, nevezetesen Seebach, Zirkel, Vrba, 

Hauer Károly, Kenngott, Staclie, Habermann, Christomanos, 

Fonqné és Terreil foglalkoztak a Kammeni szigetek láváinak 

petrograpliiai és cliemiai vizsgálásával. Minthogy azonban 

ezen kutatások némely lényeges dologra nézve egymástól 

eltérő eredményre vezettek, nem tartottam fölösleges munká¬ 

nak a Kammenik összes kőzeteit újabb petrograpliiai vizs¬ 

gálatnak vetni alá, annál is inkább, mivel e célra társula¬ 

tunk tiszt, alelnöke, Dr. Szabó József úr, kinek társaságá¬ 

ban a múlt év nyarán a kitörések helyszínét meglátogathatni 

szerencsés voltam, az ott gyűjtött gazdag és rendezett anya¬ 

got rendelkezésem alá bocsátani, és becses tanácsával támo¬ 

gatni szíveskedett. Ezen anyag feldolgozásában ugyancsak 

Szabó tanár úr vezénylete mellett kívülem még tagtársaink, 

Legeza, egyetemi tanársegéd, Safarzik és Kalecsinszky urak 

vettek részt, a kiknek ez alkalommal is hálás köszönetemet 

nyilvánítom, azon készségük- és bizalmukért, melylyel közös 

működésünk összes eredményét összeállítás és közlés végett 

átengedni szívesek voltak. 

A Kammeni szigetek tisztán csak egy vulkáni központ 

terményei lévén, lényegileg egynemű anyagból alakultak. Kőze¬ 

teik tehát úgy vegyi összetételükre, mint belső szerkezetükre 

nézve alig térnek el egymástól; a köztük fennforgó különbségek 

inkább csak a külső alakra, színre és kiképződési módosu¬ 

latokra vonatkoznak, mely tekintetben négy szembeszökő, de 

egymásba átmenő válfajt különböztethetünk meg. A sornak 

egyik végén azon világosszürke, palás elválású, tömör kőze¬ 

tek állnak, melyek leginkább a Palaea és Mikra-Kammenin, 

de még a Nea Kammeninak régibb részén is találhatók. Má¬ 

sodik válfajnak tekinthetjük a szurokkőnemű lávákat, melyek 

a Georgios, Aphroessa, a Május-szigetek és a Nicolao-fok 
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legnagyobb tömegeit képezik. Ezen kőzet szürkés- vagy 

barnás-fekete, rideg, kagylós törésű, és tömegében dúsan el¬ 

hintett fehér krystály-szemcséket tartalmaz. Fokozatos átme¬ 

netek vezetnek ezen kiképződésű válfajtól a harmadik mó¬ 

dosulathoz, a salakhoz, hólyagos lávákhoz, melyek főkép a 

nagy lávaárok szélein mutatkoznak. Ezeknek likacsai majd 

egészen szabálytalanok, majd gömbölyded alaknak: sok 

esetben, még az anyag folyása [közben képződvén, hosszúra 

nyúltak és párhuzamos állást nyertek. Falaikat fényes-fekete 

vagy szürke, ritkábban rozsdaszinű anyag boritja. Némely 

nagyobb űrben lerakodott fényes fekete anyag a lángban 

kátrányszagot árasztva, elég, tehát szerves természetű. 

A hólyagképződés legnagyobb foka a negyedik kőzet¬ 

módosulatban, a tajtkövekben nyilvánul. A Mikra-Kammeni 

tetején igen szépen szemlélhető a tajtkőnek szilárd, tömött 

kőzetből való fokonkénti fejlődése. 

Ide számítandók még az 1866-iki kitörés sajátságos 

bombái, melyek jelenleg az egész Nea-Kammeni szigeten 

szerteszét hevernek. Külső kérgük esés közben a levegőben 

képződött, és a gyors kihűlés folytán szilárd lávává kemé¬ 

nyedéit; belsejük azonban a lávában foglalt gázok feszereje 

következtében tajtkőnemű anyaggá duzzadott fel és a kérget 

többnyire szétrepesztette. 

Mindezen külső válfajok részint a megszilárdulás kü¬ 

lönböző viszonyainak, részint pedig a később beállott elmál- 

lásnak és savas gőzök hatásának tulajdonitandók. A kőzetek 

belső szövetére ezen körülmények, úgy látszik, csekély be¬ 

folyással voltak. A górcsővi csiszolatok ugyanis alig tüntet¬ 

nek fel más különbségeket, mint a melyek a kisebb-nagyobb 

el mállásra vezethetők vissza. 

Valamennyi Kammeni-lávának feltűnő jellegét képezik 

azon fehér, üvegnemű krystálykák, melyek a látszólag 

egynemű alapanyagban nagy számban elszórvák, és igy a 

kőzet porphyros szövetét idézik elő. Ezen földpát-jegecek, 
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mert már első pillanatra is azoknak kell őket tekintenünk, 

a kőzet vékony csiszolatában igen éles körvonalokat és bel¬ 

sejükben gyakran ezekkel párhuzamos növekedési csíkokat 

tüntetnek fel. Alakjuk majd hosszúkás épnégyszög vagy 

hatszög, majd pedig valamely szabálytalan töredék kereszt- 

metszete. Legtöbb esetben egyszerű carlsbadi ikeralakok, sőt 

egészen egyszerű jegecek sem ritkák; de másrészt a több¬ 

szörös ikerképződés által előidézett rovátkosságra, mely nem 

egyszer már a puszta szemnek is feltűnik, szintén számos 

szép példa található. Egyébiránt a háromhajlású földpátok 

véglapjait jellemző, tompa, beálló szög rendesen még az 

egyszerű ikreken is látható. Mindamellett Zirkel ezen föld- 

pát-jegecek uagyob részét a sanidinhoz számítja, és a pla- 

gioklas-földpátnak, amely szerinte oligoklas, csak alárendelt 

szerepet tulajdonit. Vrba ellenben'a plagioklast tartja túl¬ 

nyomónak a fehér jegecek számában, de a sanidin fellépé¬ 

sét ő sem vonja kétségbe. A földpát természete fölötti kér¬ 

désnek végleges eldöntésére Stache a vegyelemzés útját ki- 

sérlé meg, miután a Georgios lávájából egy pár milligrammnyi 

fehér anyagot kiválasztania sikerült. (Verli. d. k. k. geol. 

Reichsanst. 1866. p. 78.) De az elemzés tökéletlen eredményre 

vezetett, *) melynek alapján Staclie hajlandó a kérdéses 

ásványt az oligoklashoz számitani. Tökéletesebb elemzését 

közli Terreil, **) a lávából kiválasztott fehér anyagnak, 

(„rnatiére blanche“), mely azonban valószínűleg nem tiszta 

földpát-anyag volt; 

kovasav 68 42, 
timföld 17 89, 
vasoxyd nyom., 
magnesia nyom., 
mész 4'73, 

ka>' ) 8-96. 
nátron ) 

100-00. 

*) Tömötts.==2,66; timföld 25,08, mész 3,28, magnesia 0,78. 
**) Coroptes rendus de l’acad. des Sciences. T. 02. 1866. p.1399 
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A kovasav nem is áll kellő arányban az alkaliák és a 

mész viszonylagos mennyiségéhez, íigy hogy az elemzés 

eredménye egy ismert földpátfajra sem alkalmazható. 

Ezen esetben sokkal kedvezőbb és általánosabb ered¬ 

ményt várhatunk a vegytani kutatás azon módszerétől, mely- 

lyel Szabó J. tanár úr szaporította a petrograpkia segédesz¬ 

közeinek számát: értem a lángkisérleti módszert, melynek 

alkalmazása a Kammeni lávák földpát szemcséire számos kí¬ 

sérlet folytán a következő megbízható eredményre vezetett. 

A P a 1 a e a-K ammeni négy pontjáról gyűjtött kőzet¬ 

példányokban, ide értve a 726-ban Kr. u. képződött Nicolaofo- 

kot is, a n d e s i n találtatott. 

A Mik r a-K ammeni fekete, sűrű lávája oly föld- 

pátjegeceket tartalmaz, melyeket a Bytownit-sor sava¬ 

sabb fajaihoz kell számítanunk. A tajtköves módosulatok el¬ 

lenben csak andesint tartalmaznak. 

A Nea-Kammeninak régibb részéről való négyféle pél¬ 

dánynak földpátja kivétel nélkül andesinnak mutatkozott. 

A Május-szigetek láváiban labradorit felé hajló 

andesin, a láva zárványaiban pedig bytownit foglaltatik. 

Ezen lávákat, úgy mint az anorthitkőzetből álló zárványokat 

Hauer Károly vegyelemezéseiből is ismerjük. 

Az Aphroessa keleti lávaárja andesinföldpátot tartal¬ 

maz ; déli lávaárjában pedig kétféle kőzet fordul elő: egy 

fekete, kissé salakos válfaj, melynek makroscopos földpátja 

szintén andesin, és egy rozsdavörös, nem fényes kőzet, mely 

anorthit-bytownitot tartalmaz. 

Végre a Georgiosnak úgy lávái, mint bombái andesin-féle 

földpátjegecekkel bírnak, melyek majd az oligoklas, majd 

a labradorit felé közelednek. Ezen vizsgálatok alapján tehát 

bátran állíthatjuk, hogy a Kammenik kőzeteiben előforduló 

nagyobb, fehér földpátjegecek kivétel nélkül p 1 ágiokiás 

természettel bírnak, még akkor is, ha az ikerrovátkosság tüne¬ 

ményét uem mutatnák. Zirkelt bizonyosan a jegecek üveg- 

11 
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nemű, repedezett külseje vezette azon nézetre, hogy azok 

nagyobb része sanidinból áll, de jelenleg tudjuk már, hogy 

trachyt-kőzetekben az üveges jellegű plagioklas épen nem 

ritkán található. Ellenben látjuk, hogy a Kammeni-lávák 

szabad földpátja legnagyobb részt az andesin-sor határai közé 

esik. Csak két esetben fordult elő bázisosabb jellegű földpát, 

mely körülbelül a bytownit olvadását és natrium-tartalmát 

mutatta. A láva zárványaiban talált auorthit természetesen 

ide nem számítandó. 

A lángkisérletek alatt többször feltűnt a nátrium szin- 

festésének gyors apadása, a miből az anyag kénsav-tartal- 

mára következtethetünk. 

A zárványok, ha nem nagy számmal lépnek is fel ezen 

földpát-jegecekben, de az anyag tisztaságánál fogva igen 

feltűnők. Leggyakoriabbak az üvegzárványok, rendesen egy 

vagy több gázbuborékkal. Ezen üveg mindig a környező 

alapanyag üveg bázisához hasonló színű, tehát szürke vagy 

barna. Alakjukra nézve ezen zárványok vagy szabálytalan, 

gömbölyded szemcsék, vagy pedig a jegec alakjának meg 

felelő szabályos képződmények. Ezeken kivid vannak még 

igazi jegeczárványok; hosszúkás oszlopocskák tompaszögű 

pyramisos végződéssel. A vastagabbakon néha a hossztengelyre 

merőleges hasadások mutatkoznak. Ezen alaki viszonyok a 

kedvező esetekben észlelhető halavány-zöld színnel együtt 

apatitra emlékeztetnek. 

Apró magnetitszemek mint zárványok ritkábban fordul¬ 

nak elő, Vrba két esetben még folyadék-zárványokat is 

észlelt. 

A fehér, igen szembeszökő földpátjegecekeu kivid a 

kőzet alapanyaga még egyéb, nagyobb ásványokat is tartal¬ 

maz, melyek azonban a nyers kőzeten nem tűnnek fel any- 

nvira, mint annak vékony csiszolatában. 

Az egyik a mag ne ti t, melyet átlátszatlansága, négy¬ 

szögű keresztmetszete és fémfénye mellett leginkább dele- 
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jesség'e árul el, a mennyiben a porrá törött kőzetből delej vas 

által kiválasztható. 

Ezenkívül a kőzetben még világosabb vagy sötétebb 

zöld ásványszemcséket találunk, melyek természete fölött az 

eddig közrebocsátott tanulmányok szétágazó véleményt nyil¬ 

vánítanak. Zirkel mindezen zöld szemcséket olivinnak tekinti; 

Vrba ellenben csak augitot talált a kőzetekben. Középutat 

tart Seebacb, midőn nem ugyan a Kammenik kőzeteiben, 

hanem a régi sziget tuffái között heverő lávadarabokban 

egyképen mutatott ki augitot és oliviní, és ezeket követke¬ 

zőleg írja le: az augit gyakran jegecalakokban tűnik fel, 

sötét hagymazöld színnel, rövid szálkás töréssel és gyenge 

fénynyel, s azon válfajhoz tartozik, mely a Vesuv láváiban 

is honos. Az olivin ellenben világos olivazöld színnel s élénk, 

csaknem gyémánt fénynyel bir, és rendesen csak gömbölyded 

szemcsék alakjában lép fel. Ezen leírás a Kammeni-lávákon 

tett észleleteimnek minden pontjában megfelel. Miután pedig 

sikerűit a finom darára törött kőzetből kellő mennyiségit 

zöld szemcséket kiválasztanunk, melyek a leirt színezeti kü¬ 

lönbségeket igen feltűnően mutatták, a kérdés végleges el¬ 

döntését, részint a lángkisérleti viselkedésre, részint sósav 

behatására bíztuk. Seebacb nézetét ezen kísérletek teljesen 

igazolták : a világoszöld, szemcsealakú ásvány lángban nehe¬ 

zen olvad, de sósavban kovasavkocsonyát hagyván hátra, köny- 

nyen oldódik; ez tehát olivin. A sötét, hagymazöld ásványt 

ellenben a gázláng könnyebben olvasztja, de sósav nem tá¬ 

madja meg; ez augit. Eszerint az augit- és az olivinnak 

együttes fellépése a Kammenik láváiban is ki van mutatva. 

De az olivin, bár világos színénél és szemcséinek nagyságá¬ 

nál fogva feltűnőbb, egészben mégis sokkal ritkább az 

augitnál, melyet a kőzet állandó elegyrészének kell tekin¬ 

tenünk. Csiszolatokban oly csekély a két ásvány színezete 

közti különbség, hogy könnyen összetéveszthetők. Jellemzőbb 

alaki kiképződésük; mert az olivinnak gömbölyded szemcséi 

11* 
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és szemcsehalmazai rendesen ellentétben állnak az augit- 

jegeceknek nyolcszögű keresztmetszeteivel, melyek ezen 

ásvány ismert combinatiójábúl: co P, ooPco , ccPoo , P, ered¬ 

nek. Ez utóbbiak igen gyakran kettes vagy hármas ikrek. 

Zárványaik hasonlók a földpátjegecek fenntebb leirt zárvá¬ 

nyaihoz, de magnetit gyakrabban fordul elő bennük, földpát 

ellenben soha. 

Ezen ásványok tehát: t. i. a földpát (andesin), augit, 

olivin és magnetit majd egyenként, majd csoportokat képezve 

lépnek fel. Különösen feltűnő az augit és a magnetit közti 

összefüggés, mely tünemény oly állandó, hogy véletlennek 

alig tulaj doni thatjuk, s azért nem tartom lehetetlennek, hogy 

ez esetben a delejes vonzás is tényezője volt a két vastar¬ 

talmú ásvány összetapadásának. 

A kőzet alaptömegére nézve észleleteim nem térnek el 

a korábbi kutatók leírásaitól. A kőzetek belső szerkezete 

valamennyi válfajban ugyanaz: az alaptömeg üveganyagból 

áll, melyben számtalan, igen apró magnetitszemcsék és bosz- 

szukás mikrolithok úsznak, kivéve némely nagyobb földpát¬ 

jegecek csoportjai közé beékelt részeket, melyek egészen 

tisztáknak tűnnek fel: sajtságos tünemény, melyet már sok¬ 

szor észleltek ily vulkáni kőzetekben. 

A tömegben kivált mikrolithok közt könnyen felismer¬ 

hetjük a fekete, nem átlátszó és többnyire négyszögíí mag- 

netitszemcséket, valamint az augitot, melynek apró, sárgazöld 

darabjai rendesen csak nagyobb jegecek töredékei, tehát 

önálló alakkal nem bírnak. Legszámosabbak az apró földpát¬ 

jegecek, melyek ikerképződésük- és többnyire épnégyszögíí 

keresztmetszetükben a nagy andesinjegecekhez hasonlók. 

Körvonalozásuk azonban nem igen éles; két végük gyakran 

foszlányos vagy villaalakú. Elhelyezésükben az anyag folyá¬ 

sának hatása nyilvánul, mi által ritka szépségű fluctual-szövet 

keletkezett. 

Erős górcsövi nagyítás mellett ezen mikrolithokon kívül 
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még' kisebb, hosszúkás jegecképződmények tűnnek fel, me¬ 

lyek leginkább abban különböznek a földpátmikrolithoktól, 

hogy éles körvonalokkal bírnak, tompa csúcsokban végződnek, 

de ikerképződést soha sem mutatnak. Elhelyezésük is sza¬ 

bálytalanabb, mint amazoké, a mennyiben hossztengelyeik 

nem követik mindig a folyás irányát. Hogy mely ásvány¬ 

fajhoz tartoznak ezen parányi képződmények, azt határozottan 

kimondani nem lehet. Alakjuk után ítélve földpátnak, néha 

mutatkozó sárgászöld színük után pedig augitnak gondolhat¬ 

nék ; végre a vegyelemzésnél kimutatott nagy kovasavtöbblet 

quarzot is gyanittat. 

Az alapanyagnak tiszta részei gázlángban, duzzadás nél¬ 

kül áttetsző, zöld üveggömbbé olvadnak. Az olvadás foka 

valamivel mindig csekélyebb a kőzetben foglalt földpát 

olvadásánál; legtöbb esetben tehát megközelíti a tiszta ande- 

sin olvadási fokát; ellenben az anorthitot vagy bytownitot 

tartalmazó kőzetek alapanyaga már ezeknél is nehezebben 

olvasztható. Föltehetjük tehát, hogy a földpátmikrolithok 

faja mindig azonos a nagy földpátjegecével. Kaliumfestésnek 

csak nyomai látszanak néha; s ezért sanidint még a mikro- 

lithok között sem kereshetünk. Üvegcsőben az alapanyag 

legtöbb esetben csekély víztartalmat mutatott; szabad sav 

jelenléte is négy esetben észleltetett. 

A vulkáni kitörések alkalmával a feltóduló lávák, va¬ 

lamint más vulkánoknál, úgy itt is sok idegen kőzet darabot 

hoztak fel magukkal, melyek később a megszilárdult tömeg¬ 

ben zárványként maradtak. A Kammeni-lávák zárványai na¬ 

gyobbrészt régibb vulkáni kitörések terményei, melyeken át 

az új láva útját törte. Ezek között kétféle kőzetet találunk: 

anorthit-trachytot és oligoklas-andesin kőzetet, mely utóbbi 

az újabb lávától lényegesen nem különbözik. 

A Május szigeteken előforduló anortliitos kőzetzárványokat 

Hauer Károly nemcsak egészben, hanem egyes elegyrészek¬ 

ben is, vegyileg elemezte és bennük anorthitot, augitot, olivint 
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és magnetitot talált. Az általunk felhasznált kőzetgyüjte- 

méuyben ezen zárványok is képviselvék, és földpátjuk láng- 

kisérletileg is anortliitnak bizonyult. Hauer egyébiránt hamis 

következtetést vont ezen, és a fekete, új láva elemzéseiből, 

azon nézetet fejezvén ki, hogy az utolsó (1866-iki) kitörés 

alatt felváltva savas és bázisos lávák folytak ki a vulkánból. - 

A bázisos kőzet itt csak zárványkép fordul elő a rendes 

viselkedésű lávában, tehát nem egyidejűleg képződött, hanem 

valószínűleg sokkal korábban. 

Az oligoklas-andesin kőzetzárványokat Fouqué Írja le. *) 

A kőzet szövete hasonló az új láváéhoz; de földpátja, melyet 

Fouqué oligoklasnak nevez, az általa közölt elemzés alapján 

a Tschermak-féle osztályozás audesin-sorába állítandó. Mag- 

netit és augit is van a kőzetben, de azonkívül még egy 

rhombos ásvány, melyet Des Cloiseaux Hypersthenuek tart. 

Összehasonlítás végett egymás mellé állítjuk a két kő¬ 

zetnek és azok elegyrészeinek vegytani képét, a Hauer és 

Fouqué által közlött vegyelemzések szerint. 

1. A Május-szigeten előforduló zárvány: anorthit kőzet, 

I. a) anorthit, 

I. b) augit, 

I. c) ölivin. **) 

II. Fouqué: nodules á oligoklas (oligoklas-tartalmú 

zárvány), 

II. a) földpát, 

II. b) rhombos ásvány (Hypersthen ?) 

*) Comptes rendus 1875. No. 5. T. 81. p. 220. 

**) Hauer K. Yerh. d. k. k. geol. R.-Anstalt. 18GG. p. 188. 
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I. I. a. I. b. I. c. II. II. a. II. b. 

Tömöttség 2-840 2-689 2-629 3-472 

Kovasav 51-62 44-81 52 61 38-15 58-4 59 7 48-6 
Timföld 18-18 36-92 6-70 — 20 7 23-2 6-0 
Vasoxyd nyom — ‘ — — 8-1 0-4 21-3 
Vasoxydnl 10-35 nyom 15-05 22-42 — — — 

Manganoxydul 0-11 — 0-23 — — — — 
Mész 11-89 18 01 20-47 — 6-2 7 9 32 
Magnesia 4.82 0-59 5-22 39-05 2-7 l'O 20-0 
Káli 0-59 

)■ 0-49 
— — 0-5 0-8 — 

Nátron 2-59 — — 3-7 6-6 nyom 

|| 10015 99-92 | 100-28| 99-62 100-3 99.6 99-1 

Ezen, vulkáni kőzetből álló zárványokon kiviil olya¬ 

nokat is találunk, melyek a talajban mélyebben fekvő kő¬ 

zetekből erednek, t. i. apró fehér quarz-darabokat a csil¬ 

lámpalából, és elkovasodott calcit töredékeket' a szemcsés 

mészkőből, mely kőzetek Thira szigetének legrégibb részét 

és kétségkiviil az egész vidék alapját képezik. 

A Kammeni-lávák vegyi összetételét eddig 15 elemzés¬ 

ből ismerjük, melyek, babár különböző korú lávákra vonatkoz¬ 

nak is, egymással mindamellett szép összbangzásban állnak. Nem 

tartottam fölöslegesnek ezen elemzések eredményeit egész ter- 

jedelmökben közölni, hogy igy a kőzetek vegyalkatának teljes 

képét adjam, melyből érdekes következtetések vonhatók. Az 

elemzések legnagyobb része természetesen az 1866-iki kitörés 

új terményeire vonatkozik; de a Nea-Kammeni régibb részé¬ 

ről is bárom kőzetfaj került elemzés alá; a Palaea- és a 

Mikra-Kammeni nincsenek képviselve. 
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A mi ezen elemzések összehasonlításánál leginkább 

feltűnik, az a kovasavnak nagy mennyisége. Kenngott, ki 

az elemzésekből az elegyrészek viszonylagos mennyisé¬ 

gét kiszámítani iparkodott, azon eredményre jut, hogy 

mindannyi kőzet 18-—24 százalék szabad kovasavat tartal¬ 

maz. Ezen többlet, miután a kőzet elegyrészei között qnarz 

sóba sem szerepel, csak az alapanyag üvegében, vagy annak 

mikrolithos kiválásában kereshető. Ennek felel meg a kőzet 

keménysége is, mely a földpátét felülmúlja, de aquarzétnem 

éri el egészen. 

Egyébiránt az elemzésekből is kitűnik, hogy az elegy¬ 

részek között a földpát túlnyomó ; Kenngott számításai sze¬ 

rint átlag G5% esik a földpát anyagra. A nátron-tartalom 

állandóan felülmúlván a káli mennyiségét, uj bizonyítékul 

szolgál arra, hogy a földpát nem lehet orthoklas. A többi 

elegyrész u. m. augit, olivin és magnetit jelenléte Kenngott 

számításaiból is kitűnik. A titansav, mely néhány elemzés¬ 

ben szerepel, a magnetitnak tulajdonítandó. 

A kőzetek fömöttsége, a föntebbi táblázat szerint, kö¬ 

zépszámban 2.5; ide sorozhatunk még három számot, melye¬ 

ket Kalecsinszky úr meghatározásának köszönök: 

P a 1 a e a-Ivammeni; palás kőzet: tömöttség = 2.48. 

Nikolao-fok; fekete láva: t. == 2.55. 

Membliaria (Május-sziget); fekete láva t. = 2.51. 

Megemlíthetjük még, hogy a kőzetek a delejtííre némi 

hatást gyakorolnak, a mi a magnetitnak aránylag nagy 

mennyiségéből magyarázható. 

Visszapillantván a kutatások összes eredményére, azon 

meggyőződésre kell jutnunk, hogy azon lávák, melyek 2000 

év lefolyása alatt a santorini öböl közepén három új szige¬ 

tet építettek, úgy vegyalkatukra, mint szövetükre nézve egy¬ 

neműek. Elegyrészeik között első helyet foglal el egy három¬ 

hajlású földpát, rendesen andesin; mellette augit és magne¬ 

tit és ritkábban olivin lép fel, mig az anyag tetemes része 
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alaktalanul, mint üvegházis merevedett meg. A szövet minő¬ 

ségének, főleg pedig a savas vegyalkatnak alapján ezen új 

kőzetek a trachytok közé tartoznak, elegyrészeiknél fogva 

pedig, augit-andesitnak, vagy Abicli szerint, trachy-dolerit- 

uak nevezhetők. 

Befejezésül, és a Kammeni-lávák petrographiai minősé¬ 

gével kapcsolatiján legyen szabad az utolsó kitörés tudomá¬ 

nyos észlelőinek véleményére utalnom, kik mindnyájan hatá¬ 

rozottan oda nyilatkoztak, hogy az akkor felmerült Georgios 

és Aphroessa-szigetek nem a tenger fenekének fölemeltetése, 

hanem a sűrűén folyó lávának felhalmozódása által képződ¬ 

tek ; és az egész Kammeni-csoport keletkezését is hasonló 

tüneménynek tulajdonítják. Rciss és Stiibel még tovább men¬ 

nek, és a Kammenikon tett észleleteiket más trachyt-képződ- 

ményekre alkalmazván, azon véleményt fejezik ki, hogy az 

1866-ik évi kitörés a trachyt-kúpok és hegyek keletkezésé¬ 

nek, soká vitás-kérdését véglegesen megoldotta, bebizonyít¬ 

ván annak lehetőségét, hogy nagymennyiségű, sűrűén folyó 

lávából rövid idő alatt tetemes hegy épülhet fel, mely a kö¬ 

zönséges tufa- és lávarétegekből álló vulkánoktól egész 

szerkezetében lényegesen különbözik. Bármit tartsunk is ezen 

nézetről, annyi bizonyos, hogy a Kammeni-szigetek trachyt- 

lávai nemcsak nagyban, de górcsüvileg is magukon viselik 

a sűrű folyás és gyors kihűlés jeleit, a mennyiben az alak¬ 

talan üvegbázis túlnyomóságát és a jegedés rögtöni ruegaka- 

dályoztatását azoknak tekinthetjük. 
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A Hidegszamos vidékének geológiai viszonyai. 

K ü r t li y S á n d o r-tó 1 
(Felolv. a m. füldt. tara. 1875. aug. 14-én Kolozsvárt tartott szakgyülésén.) 

Jegyzetekkel kísérve és egy átmetszettél ellátva dr. Koch Antal 
egyet, tanártól. 

Irodalom : 

Kocsi Károly „Kolozsvártól Batrináig s vissza11 

cimű értekezése, mely a múzeum egylet évkönyveiben, Il-ik 

kötet 1861—3.1, jelent meg. 

E munkában nagyon kevés a Hidegszamos vidékére 

vonatkozó adat, s még ez is, nem a legmegbízhatóbb. A mű 

írója többnyire a hegyek tetején járván, az ott található kőze¬ 

teket, s az észlelhető hőmérséket írja le. Pár szóval meg¬ 

emlékezik gr. Eszterházy Kálmán vas nyerhetésére fordított 

munkálatairól. 

Gr. Eszterházy Kálmán „Az aranynak előjövetele 

a Hideg-Számos alsó völgyében11 cimű értekezését a magyar 

orvosok és természetvizsgálók X-ik nagy gyűlésén olvasta fel. 

Igen érdekes adatokat közöl az arany keresésére fordított 

munkálatokról, s az arany eljöveteléről. Értekező azon vé¬ 

leményen van, hogy itt nemcsak érctel ér-hálózat, hanem 

érctelep van. A Hideg-Számos alsó völgyének geológiai 

térképét szintén közli, s a munka mellé csatolja. 

Hauer és S ta che, „Geologie Siebenbiirgens11 cimű 

munkájában a gyalui havasok viszonya meglehetős terjede¬ 

lemben van közölve, de a Hideg-Szamosra vonatkozó adatok 

egyáltalában nem kielégítők. 

Dr. Koch Antal egyetemi tanár urnák idevonatkozó 

észleletei és jegyzetei, valamint a jelen értekezésemhez ala¬ 

pul szolgáló gyűjtemény, melyek munkálatomat lényegesen 

elősegítették. *) 

*) Szerzőnek nem volt tudomása Kremnitzki P. J. bányaigazgató 

fontos közleményeiről, melyek a „Siebenb. Véréin für Naturwissensch." 

Verhand. és Mittheil. 1866. évfolyamának 68. és 69. lapján megjelentek, 

s melyeket jegyzetek alakjában az illető helyeken be fogunk illeszteni. 

dr. K o c h. 
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Gyalunál elhagyva a Hév-Szamost, a Hideg-Számos 

völgyén előre haladván, a trachytnak egy változatával talál¬ 

kozunk, mely mint hatalmas telér hat keresztül, átcsapván 

a völgy túlsó oldalára, hol szintén szemlélhető. Kocsi, Hauer 

és Stache szabad quarz nélküli andesin-trachytnak tartják. 

Ezen kőzetből a rendelkezésemre álló gyűjteményben egy 

példány sem volt, s igy azt nem vizsgálhattam. *) 

A völgy felső részeiben sok helyt találunk ehhez igen 

*) A múlt. üszőn személyesen gyüjtvén ezen trachytbúl, azt kö¬ 

zelebb meg is vizsgálám s következő eredményre jutottam. 

A zöldesszürke, fénytelen, tömött, szálkás-törésű alapanyagban 

sok apró, fehér, fénylő plagioklas (Szabó módszere szerint andesin) 

világos ikerrovatokkal és kevés feketezöld apró, töredékes a m p h i- 

bo 1 látható csak. A kőzetnek tömöttsége két mérés után : 2.62. 

A Szamos balpartján gyűjtött példányoknak alapanyaga söté- 

tebb züldessziirke, de a plagioklas (andesin) és amphibol minősége és 

mennyisége ugyanaz. 

Górcső alatt a sárgásbarnás, áttetsző alapanyag uralkodóan 

krystályos, mivel keresztezett nikolok közt fölváltva sötét és színes fol¬ 

tok — tarka mozaik gyanánt — tűnnek fel s alig látható minden állás¬ 

ban sötéten maradó foltocska. Ezen alapanyagban zöldes gyapjas, szá¬ 

las átalakulási termény (viridit), magnetitpor és nehány színtelen föld- 

pátmikrolith látható. A kiválóit elegyrészek közt az andesin viz- 

tiszta, meglehetősen ép és nagy metszetekben fordul elő, melyek telvék 

repedésekkel, alapanyag- és légbuborék-zárványokkal, s néha egy-egy 

hosszú, viztiszta apatittűcske is látható; keresztezett nikolok közt 

szép pótszinű ikersávok mutatkoznak. Az amphibol fűzöld krys- 

tálytöredékekben és rongyocskákban elég gyakori. Anyaga sájtsagos 

sugaras-rostos szerkezettel bir, mindenesetre az átalakulás következ¬ 

ménye, ennek dacára azonban még mindig észrevehetőn dichroistikus 

fényelnyeléssel párosulva. A jellemző hasadási irányok azonban eltűn¬ 

tek s a metszetek határai is az alapanyaggal csaknem összefolyők. A 

b i o t i t nehány zöldessárga hosszmetszet alakjában, melyek szintén 

kirágva és részben megváltoztatva vannak, de az alsó nikol forgatásá¬ 

nál még erős fényelnyelést mutatnak. M a g n e t i t apróbb nagyobb 

alaktalan szemekben elég gyakori. Quarzot sem makro- sem mikrocopice 

nem sikerült kimutatnom s igy a kőzet: a u d e s i t, zöldkő mó¬ 

dosulatban, vagy rövidebben: z ö 1 d k ő-a n d e s i t, s képlete: 

I 2.62 and. + amph + bt. | 0 

( a (sv -j- Vir. Mkr. + Mgt. -f- Ap ?)/ 

dr. K o c h. 
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hasonló trachytot görélyekben, valószínű, hogy ez a völgy 

aljában található trachyttal megegyező. 

A kőzet igen kemény, szarukőnemű, tömör, sötét zöldes¬ 

szürke alapanyaggal. A zárványul előforduló ásványok kö¬ 

zül a földpát van legnagyobb mennyiségben kiválva, mely 

üveges, fehér és némelyen már macroscopice kivehetők az 

ikerrovatok, melyek a plagioklas jellegre mutatnak. 

A földpátot a Szabó módszere szerint határozván meg, 

a következő eredményeket kaptam, két példányból való föld- 

páttal. *) 

Amphibol sokkal csekélyebb mennyiségben van, s 

jegec alakja biztosan nem vehető ki. 

B i o t i t elég gyakori, s lemezei alig ismerhetők fel. 

A jegecalak makroscopice nem vehető ki. 

Szabad szemmel észlelhető quarz; gyér apró ibolyás 

vagy fitstszinfi, kitünően kagylós törésű szemekben van kiválva, 

mit Hauer és Stache nem emlitenek innen. **) 

Górcső alatt különösen az amphibol mutatkozik leg- 

*) Kürthy úr hibásan oligoklasra jutott, magam utána megtévén 

a lángkisérleteket, három esetben állandóan jelleges andesint 

kaptam; ugyanis az eredmény a következő volt: 

1-ső kis érlet 2-ik kísérlet 
3-ik kísér, 

let 

Na 
1—5 

K 
1-3 

Olv. 
fok 
1-5 

Olvadék mi¬ 
nősége 

Na 
1—5 

K 
1-3 

Olv. 
fok 

1—5 

Olvadék mi¬ 
nősége 

Na 
1-5 

K 
1—5 

2-3 0 2-3 Zománcos be¬ 
vonat 

3 0 4 Belhólyagos 

zavaros üve¬ 

ges gyöngy 

4 1 

Ennélfogva a plagioklast itt is csak andesinnak lehet tartani. 

**) A kőzet tömöttségét két mérés közepét véve 2.63-nak találtam. 

dr. Koch. 
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szebben és legnagyobb mennyiségben. Sárgászöld, többé- 

kevésbbé mállóit, s apró foszlányokat vagy pálcika alakú 

átmetszeteket képez. Ritkábbak a hatszöges átmetszetek, 

melyekből következtethetni, hogy a hatszöges átmetszetet a 

od P és a oo P oo combinatiója adja. A lapok egymással 

122° szögöt képeznek, pontos eredményre t. i. 124°-ra nem 

juthattam, a jegec érdes körvonalaiért. Dichroistikus íényel- 

nyeléssel párosulva. 
Földpát kevés van, keresztezett nikolok alatt a plagi- 

oklas ikerrovatait pótszinekben tünteti elénk. 

Biotit elég gyakori; alsó nikol forgatásánál erős fényel¬ 

nyelés mutatkozik. 

Magnetittal az egész imprágnálva van, s octaedricus 

átmetszetei láthatók. *) 
Ezen trachyt nagy keménységéért kövezet-kockáknak 

alkalmas volna. 
Ugyanilyen trachyt található mindenütt a Szamos ágyá¬ 

ban görélyekben, mi arra mutat, hogy telérekben, vagy más 

előjöveteli körülmények között ezen trachyt szintén található 

a Hideg-Számos forrásaihoz közel, mint az csakugyan ki is 

lett mutatva Hauer és Stache által. 

A kárpáti homokkő után a két Szamos ága között kö¬ 

vületek hiányában közelebb meg nem határozható másodkori 

mészre találunk s ez alatt van az am p h i bol pala. Az 

útról, mely a Hideg-Számos falun keresztül a íolyam jobb 

partján vezet, mindezek jól láthatók. Ezen az oldalon az 

amphibolpalával találkozunk előbb. Ez sötét-zöldes kőzet, 

*) Quarz viztiszta, alaktalan s repedezett metszetekben van jelen, 

alapanyaga keresztezett nikolok közt tarka mozaikot képez; az apró 

mezők a metszet forgatásánál felváltva világosak és sötétek; az alap¬ 

anyag tehát kétségtelenül nagyobbrészt krystályos szövetű. 

Mindezeknél fogva ezen trachyt ásványos összetétele szerint 

q u a r z-o 1 i g o k 1 a s-t r a c h y t, zöldkő módosulatban, s kőzetképlete 

f Olg. + Amph. -f Bt. + Q. j 3 

\ 2.63 a (sv. + Vir. -f Mgt. / dr. K o c h. 
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túlnyomókig amphibol-tartalommal. Górcső alatt vizsgálva, 

szintén a barnászöld amphibol az, mely legnagyobb mennyi¬ 

ségben van jelen. Yiztiszta quarz igen kevés van. Valamivel 

több a fehéres, zománcos földpát. Az amphibolpala az 

agyagpala rétegeivel váltakozik a jobb és balparton. Itt már 

kezd szűkülni a völgy, s alig egy órányi lassú haladás után 

a hideg-szamosi aranybányákhoz közeledünk, melyeken felül 

az út szekérrel csakis az első völgy szorulatig járható. A 

völgy itt 50'—150° széles, mely azonban áradások alkalmá¬ 

val a folyam medrévé változik. 

1838 őszén Végh János és Pápai Lajos a Hideg-Szá¬ 

mos völgyén jővén le, találták a talkpalát érctartalommal 

és egy quarz darabkát aranyszemmel, mi azon reményt éb¬ 

resztette bennök, hogy itt kibányászásra érdemes nemes ér¬ 

cet is találhatnának, s csakugyan megkezdették a kutatási 

munkálatokat. 

A 40-es években a Valea-Saccaban, mely a folyam 

jobb partján van, a Rákóczi család kutattatott, s találtak 

ólomfényt és fakóércet. Gr. Eszterházy a Csetátye oldalon 

kutattatott 1860—65-ig. A La Vinka-hegyen Poós József 

1861 - 62—66-ig. Lejebb, a la Lurikucza hegyben egy társaság 

bányászott. Mindezek bányászata csak rövid ideig tartott, a 

társaság, vagy a birtokos belebukott a vállalatba, mert ara¬ 

nyat oly mennyiségben, hogy azt bányászni érdemes legyen, 

csak egy helyen találtak, s ez a Végh János által felfede¬ 

zett hely, mely jelenleg Schreiber bányaigazgató és a Végh 

család birtokában van. 

A hideg-szamosi aranybányák a folyam balpartján 

fekszenek. Erchozó kőzet itt a talkpala, melyben aranytar¬ 

talmú vaskéneg apróbb s nagyobb hataljakban van elhintve. 

Gazdagabbak azonban a talkpalában előjövő quarctelér háló¬ 

zatok, különösen a quarcit talkpalával érintkező felületéhez 

közel van az arany elhintve, mig a telér közepén alig van 

valami. A quarcit-telérek 1"—1° vastagságot érnek el, s 
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igen rendetlenül vannak rétegei össze-vissza hányva, úgy hogy a 

bányász soksor elvesztvén az eret, azt 1—2 öllel fennebb, 

vagy lejebb, vagy oldalt találja fel. Yalószinű, hogy a talk- 

pala szomszédos rétegei bizonyos, közelebb meg nem hatá¬ 

rozható emelő hatások által hálózatosán össze-vissza repedez¬ 

tek, mire az érctartalmú quarcit felszállt s ezen repedéseket 

kitöltvén, telér-hálózatot képezett, mely kitöltésnél az érc¬ 

tartalom kisebb mérvben és terjedelmig a telér-kőzetbe, t. 

i. a talkpalába is belenyomult. A vetődés, csuszamodás el¬ 

mélete szerint lehetetlen ezen telérek rendetlenségét kima¬ 

gyarázni. A talkpala és quarcit nagy mennyiségű pyrit 

hexaedereket tartalmaz. Ezeken kivül chalkopyrit, malachyt, 

íákóérc nem a legritkábban előjövő ércek. 

A tárnák 30° mélyre nyúlnak be a hegybe. A művelés 

minden rend nélkül történik, valóban, mint gr. Eszterházi 

írja, mohótárnákat — Raubstollen — hajtanak. Az aranyat 

különösen quarzitból választják ki, néha a talkpalából is, 

mely gyakran jövedelmezőbb, mint a quarzit. 

Az előállítás zúzás utján és mosás által történik. Az 

arany igen tinóm szemcsékben van, s igen jó 21—23 kará¬ 

tos. Az éremara (Scklich) szabadarany tartalma a gr. Eszter¬ 

házi számításai szerint úgy viszonylik, mint 1 a 3200-hoz; az 

ércmara mázsáját 14—19 aranynyal is váltották he, holott 

ezüst tartalma alig 2—3 lat. Ezenkívül kevés rezet és ólmot 

is tartalmazván, középértéknek 6—8 aranyat lehet felvennni. 

A telepkő tartalma — hasonlóképen gr. Eszterházi szerint — 

1—í1/2 százalék között van. Ezen számítások az Eszterházi 

bányájának eredménye alapján történtek, a Véghék bányájá¬ 

ról hiteles adatok nincsenek.*) 

*) Krcmnitzki P. J. után még a következő adatokat közölhetjük 
az úgynevezett Jakab-bányára vonatkozólag. A quarzit-telérek vastag¬ 
sága 1"-1°. Az arany rendetlenül nagyobb, hosszúkás szemekben és 
lemezkékben fordul elő, s 22—23 karátos. Szabad aranyon kivül a 
quarcittelérekben van még: arany- és ezüst tartalmú pyrit és chal- 
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Jelenleg' a bánya igen siralmas állapotban van, mert a 

tulajdonosok nem képesek míiveltetni. Óhajtandó, hogy ezen 

érctelér-hálózat kellőleg kiaknáztassék, s a hazai ipar előre¬ 

haladását némileg ez is segítse. 

A melléktárnák többnyire meddők, úgy hogy a csak 

egy bányamérték területű aranytartalmú bányák közvetlen 

szomszédságában levők vagy egészen meddők, vagy csak 

igen csekély aranytartalmuak, úgyszintén a hegy távolabbi 

részeibe esők is. 

A folyam jobb partján levő bánya csekély fakóérc tar¬ 

talmú, melyben 12 — 14 lat ezüst van. 

Nevezetes, hogy ámbár minden quarczit értartalmú a 

vidéken, mégsem sikerült a Yégliék bányájával versenyző 

ércet találni. 

A nem nemes ércek közül a pyrit érdemel említést, 

melyből sikerült pár szem aranyat kiválasztani, s gr. Észter- 

házi is állítja, hogy a talkpalában és a quarzitban előfor¬ 

duló pyrit aranytartalmú. 

A bányatelepek felett, a talkpalán hatalmas mészkő tö¬ 

meg fekszik, mely a völgy túlsó oldalán is feltalálható. Hogy 

ezen mészkő a talkpalán fekszik, bizonyítja az, hogy alá¬ 

ásott tárnákban nem találták fel a meszet. Ezen mészkő 

szemcsés, fehéresbarna, helyenként vasoxyd által sárgás¬ 

barnára van festve és épen mint a talkpala, át van hatva 

quarzit erekkel, melyek itt is telér-hálózatot képeznek. 

Kétségtelen, hogy ezen mész a talkpalával egyszerre 

repedezett meg, s egyszerre töltötte ki a quarz. Ezen quarz- 

copyrit, egyes galenit-krystályok is. Az ezen anyagból nyert ércmara 

tartalma 1 mázsára : 2—3 lat ezüst és 180—230 dénár arany. Figye¬ 

lemre méltó azon tünemény, hogy azon helyeken, hol az agyagpala az 

érctelérek közelében chloritos lesz, az aranytartalom növekszik, ellenben 

azokon a helyeken, hol a graphitos pala uralkodik, az érctelérek sze¬ 

gényekké válnak aranyban. 

A Jakab-bányatársulat 1865-ben havonként 1—2 pénzfont aranyat 

termelt itten. Dr. Ivó eh. 
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telérekben aranyat nem találtak, s igy valószinüleg csak az 

alsóbb quarztelérek érctartalmuak. A mészkő valami másod¬ 

kon mész, de mely korszakból ? erre még semmi biztos 

adattal nem birunk. 

A bányától jobbra és balra, azaz felfelé vagy lefelé is 

chloritpalával találkozunk, mely zöldés sziníí, zsiros tapintató, 

Átmetszet a Hitler 
Készité: 1>1\ li 

;amos medre. Sara Papi. H.-Szamos 1. 
9. 9. : 

íegyed-és jelenkori képződmények; 2. Határozatlan másodkori mészkő ; 3. Agyagcsillámpala (. . 
7. Chlorirpala; 7a. Graphitos agyagpala ; 8. Csillán P 

quarz- és földpát tartalmú. Lefelé a völgyben a chloritpala agyag- 

csillámpalába megy át, s azután agyapalába, mint már láttuk. 

Felfelé haladva, a völgy szűkülni kezd, az út gyalog- 

írttá válik, s a chloritpala nagy területen egész a völgy-szo- 

rulatig eltart.*) 

Ezen chloritpalaövet a csillámpala öve követi, mely 

igen messze el van terjedve, s melyen két vagy 4—G mé¬ 

ternyi pegmatitos-granittelér tör keresztül. **) 

*) Kremnitzki P. J. adatai, és gr. Eszterházy K. szives közlése szerint 

is, egy helyen, a folyó balpartján beletelepülve szép graphitos palát is 

tartalmaz. Dr. K o c h. 

**) Múlt őszkor újólag átvizsgálván ezen helyet, azt találtam, 

hogy itten két telér van jelen. Az első, a szorulatnak elején közvetlenül 
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A völgy már itt annyira szűk, hogy az ösvény csak né¬ 

hol vezethet a folyam partján, máshelytt a sziklák oldalára 

kell felmászni, melyek ezen völgyszornlatokban festői lát¬ 

ványt nyújtanak. A sziklák igen meredekek, lejtőin hatalmas 

kőfolyamok ereszkednek, a völgy alja felé erősen kiszéle¬ 

sedve. A meredek lejtőkről kicsiny patakok folynak, melyek 

. Amphibólpala; 5. Talkpala quarz-telérhálózattal • (5. Határozatlan másodkori mészkő quarzerc 
.Pegmatitos gránitnak telérei irásgranittal; 10. Gneisz. 

minden lépten-nyomon apróbb s nagyobb vízeséseket képez¬ 

nek. így egy patakocska 3 ölnyi vizesést képez, mely meg¬ 

lepő látványt nyújt a folyam partján álló szemlélőknek. 

A csillámpala muscovit tartalmú, mely a quarzot pik¬ 

kelyesen, néhol pedig lemezesen vonja be, s némely helyen 

igen szép példáját mutatja a rétegráncolatokrak. Ezen ré¬ 

tegek oly finom kicsinyek, hogy a rétegráncolatok kicsiny 

nem látható ugyan, de a kőgörélyek közt heverő nagymennyiségű peg- 

matit- és irásgranit arra utal. A második telér a szorulat vége felé 

van, hol a gyalogút átszeli. A telér vastagsága itt 6 méternyi lehet s 

átcsap a Szamoson, a szorulat túlsó oldalára is ÉNy— DK. irányban, 

mely irányban kinyúló élesebb sziklataraj is megjelöli útját. 

Dr Koc h. 
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kőzetpéldányon is észlelhetők. Ilyen példányok különösen 

az Izsártető közelében találtattak. 

Nagyobb változatosságot mutat már a pegmatitos-granit. 

Némelyik gránit igen földpátdús, úgy annyira, hogy a quarz 

és csillám igen alárendeltek. Innen ezen kőzetet Kocsi hely¬ 

telenül földpát kőzetnek nevezte. A földpátortkoklas; jól ha¬ 

sad, a hasadási szög 89—90°, érdessége miatt jól meg nem 

mérhető. Más példányon majdnem tiszta quarz van csak, s 

alig tartalmaz földpátot s nehány csillámpikkelyecskét. Más 

példányon a quarz mellett hatalmas turmalin oszlopok 

vannak. Egy átmetszetből a hatszöges (ditrigonalis) és há¬ 

romszöges oszlop összalaklatát lehetett kivenni. Érdekes, 

hogy a oP lappal egyközüen quarzerektől van áthatva, s 

ezáltal több darabra osztatik. Ezt már többször tapasztal¬ 

tam a turmalinnál, igy egy offenbányai gránit példányon még 

szebben, mint ennél; nevezetes továbbá az is, hogy igen sok 

muscovit-pikkely is kitölti tömegét. A gyűjtött példányokon 

az oszlopok hossza legalább Gx/a Cm., átmérője pedig 21/., 

cm. lehet. 

Más példányon túlnyomókig a csillám uralkodik, s igen 

vastag táblákban van, melyek vékony lemezkékre bonthatók. 

Ezeken a kurta, hatszögeshez hasonló rhombos oszlop és vég¬ 

lap kivehető volt. 

Legérdekesebb ezen granitváltozatok között az i r á s- 

granit vagy betű gránit, melyben a quarz tudvalevőleg 

az ékirásnak megfelelő jegyek alakjában van kiválva. 

Találhatni a görélyek között normális gránitokat is, 

melyekben a három elegyrész csaknem egyarányban van kép¬ 

viselve. Ezek többnyire középszerű nagyságú szemcsések. 

Valamivel fennebb haladva, a pápi hegy nyerge alatt 

már gneiszszal találkozunk, mely első tekintetre elárulja 

magát rétegessége és liusvörös földpátja által. A kőzet réteg- 

esés és tinóm apró szemcsés. Földpátja liusvörös oitkoklas. 
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A csillám muscovit, fehér pikkelyek alakjában mutatkozik, 

s nagy mennyiségben van jelen. A quarz szürkés s elég nagy 

darabokban aránylag kevés van. 

Az Izsártető közelében azonban még mindig agyag- 

csillámpalával és a csillámnak azon változatával találkozunk, 

mely a már fennebb említett ráncolatokat oly kitünően mu¬ 

tatja. A gneisz a völgy alján azonban uralkodó marad, s 

többféle változatot képez. Egy változata dús biotit tar¬ 

talmú, melynek hatszöges lemezkéi teszik a kőzetnek leg¬ 

nagyobb részét. Quarz és földpát makroscopice csak igen 

kevés vehető ki. 

Górcső alatt vizsgálva a biotit az, mely legnagyobb 

mennyiségben mutatkozik, de jegecalakot sehol sem látha¬ 

tunk, s az egész mintegy széjjelnyomott tömeg mutatkozik. 

Kávészinbarna, néhol kevéssé mállóit, s ezáltal zöld szint 

vesz fel, mi által az egész kőzetet zöldre festi. A biotit mel¬ 

lett muscovit is látható, mely vonalzottsága és különösen a 

felső világításnál mutatott gyöngyfénye által árulja el magát, 

a nicol forgatásánál pedig élénk interferentiál színekben 

ékeskedik. 

Földpát igen kevés van, s apró szálkák alakjában mu¬ 

tatkozik, orthoklas jellegű. 

Quarz már nagyobb mennyiségben van, viztiszta és 

telve különböző irányban menő repedésekkel! A haránt repe¬ 

dések különösen telve vannak apró buborékokkal. A quarzban 

zárvány képen apró, pálcika alakú jegeckék vannak, melyek 

górcső alatti viselkedésűk után ítélve, apatit jegecek lehetnek. 

Fel kell említenem végre a bányák feletti hegy tetején 

levő talkos csillámpalát is, melyben az antimonitnak nyomai 

vannak. A Meleg-Számos felőli oldalon több lábuyi vastag 

telep van benne, mely bányászatra alkalmas lenne. Eddia 

csak kísérletek tétettek az antimonit bányászatra, de avval 

behatóbban nem foglalkoztak. *) 

*) Kremnitzki közleményei szerint 18G5. máj. havában egy G"—3' 

11 
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Irodalom. 

L. V. — Bar bot de M á r n y „Geologicsesky ocserk cher- 

souskoj guberniji“ St. Petersburg 1869. 

Előszavában szerző azon tudósokról emlékezik meg, kik a múlt 

és jelen században a chersoni guberniumról írtak. A munka 15 sza¬ 

kaszra van osztva, végén egyes neogen korszakbeli kagylók leírását 

(mely a „Földtani Közlöny11 1876 évi 2 és 3-ik számában magyarítva 

megjelent), továbbá a geológiai térképhez és a táblázathoz tartozó észre¬ 

vételeit csatolja. Az egyes szakaszok következők 

I. Odessa s környéke. Odessa oly pontja a guberniumnak 

a melyet a legtöbb búvár kereste fel ; talaját a mészkő, egy igen fiatal 

képződmény (harmadkori) képezi, sezen mészkő alól, a tenger horizontjánál 

a zöld föld mutatkozik. 

A mészkőben jól megtartott állapotban találhatók kőmagvai a 

következő kövületeknek: Cardium littorale Eichw. 0. Nova-Rossicum n. sp. 

C. Odesse n. sp. Congeria simplex n. sp. Paludina achatinoides Desli; úgy 

szintén kevésbbé világosan Clausilia sp. és Helix sp. E pontban szerző áttér 

Odessa vizére, mely általán rósz és ihatlan. A többszöri elemzések 

0.6n/o idegen részt mutattak ki benne ; utall ártézi kút ásatására, mely¬ 

nek létesítése függ 1. vizmenetek, 2. vízmedencék létezésétől a föld¬ 

ben. Az első föltétel meg van, mert az odessai mészkő alatt a szár¬ 

mát! emelet terül el, mely igen vragazdug, mit az bizonyít, hogy más 

helyeken a szármáti emeletből dús források bugyognak. A második 

feltétel mellett adatok hiányában nem szólhat, mert csakis annyit tudni, 

hogy a rétegek a fekete tenger felé dűlnek, — de [valószínűnek tartja 

a medencék letézését is. 

vastag s a felületig kinyúló antimonit-telep lön Meleg-Számos előtt a 

Csetatye nevű hegynek éjszaki tetőjén, általa feltárva. Az érctelep gra- 

phitdús agyagpala által határoltatik, s a szintén itt feltárt tömör, sötét¬ 

kék amphibolpalákkal együtt keleti irányban csap. Az autiiuonit 

quarznak, mészpátnak és pyritnek társaságában fordul elő. Az akkori 

túrási munkálatoknál annyi nyers anyagot kaptak, hogy 240 mázsa 

autimonium-crudum-ot csurtattak (geseigert). 

A csurtatás a legprimitívebb módon, egymásra állított közönséges 

fazekakkal történt. Az ant. crudumtartalom az akkori észleletek sze¬ 

rint 40 és 65 °/0 közt változott. Dr. Koch, 
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II. 0 d e s s <a-b alti vonal. Itt csupán a löszről és a balti eme¬ 

letről szól. 

III. Tirászpoli ág. 

IV. Dnjeszter. Vasut-épités alkalmával oolitlios mészrc buk¬ 

kantak, mely dúsan tartalmazza a kövületeket: Macira Podolica Eichw., 

Buccinum plicatum Sow., Ceritbium Duboisi Horn., Cerithium rnbigi- 

nosum Eichw., Turbo Chersonensis n. sp., T. Omaliusi d’Orb., Troclms 

Podolicus Dub., T. Voronzofi d’Orb.; 

y. Tiligüli völgy mentében a mészben Cardium littorale 

Eichw., C. Nova-Rossicum ns. p., Congeria simplex np., C. subcarinata 

Desh., Limnea peregrina Desli. 

VI. Balt o-01 y v i o p o 1 i v o n a 1. Az odessai mészkő van el¬ 

terjedve, ugyanazon kövületekkel (1. I. szakasz). A Búg jobb oldalán, 

Olyviopol átellenében, ezen vasúti vonal már a gránitok területére lép. 

A gránit gneisz küllemű, szürkés szinti, egyes felsitos tömegbe átmenő 

erezetekkel. Golt mellett azon sárga homokkövek fordnlnak elő, melyek¬ 

ben nagyobb állatok csontjai voltak találhatók. 

VII. Kiewi gu bér ni u mhoz közeleső helyek. Itt 

vannak elterülve a balti-, fehér- és spondylus homokkövek, a fehér 

homokkőben a kétszikű növényeknek egyes, kevésbbé világos lenyo¬ 

matai láthatók. 

VIII. Olyviopol o-E lisawetográdi vonal mentében 

az u. n. Elisawetográdi gránitok érdemelnek említést, melyek gyönyörű 

hnsszinű kinézésüek. A Wajnowa tövében egy kemény, aprószemű, fe¬ 

kete küllemű termény jön elő, melynek elegyrészét a labradorit ké¬ 

pezi •, e kőzet viszonya azonban a gránithoz nem volt kipuhatol¬ 

ható. Az elegyrészek oly aprók voltak, hogy különválasztani nem lehe¬ 

tett, minek folytán az egész tömeg vétetett elemzés alá Teich ur által. 

Az elemzésből kitűnt, hogy a sav viszonya igy áll: R: R: iái = 1: 1,: 3, 

— ezen viszony — mint tudva van, némely dioritoknál fordul elő. 

IX. Búg s mellékfolyói. A Búg jobb oldalán, Kantakuzowk 

faluban látható egy fehér mészkő következő kövületekkel: Mactra 

Podolica, Card. Fittoni, C. obsoletum, Buccinum duplicatum, Trochus 

Podolicus. Ezen mészkő alatt jelenik meg egy 3—4 cm. vastagságú palás 

zöld földréteg Paludina cyclostoma Rous és Unió töredék¬ 

kel, e felett pedig ujjnyi vastagságban egy fekete földtalaj. Ez édes¬ 

vízi képződményre mutat, de nem tudhatni, váljon alá van-e vetve a 

szármáti emeletnek. 

Ugyancsak a Búg jobb oldalán láthatók romjai a 655-ben Kr. e. 

11* 
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épült Olywia városnak; ahol Nordmann konyha-hulladékokat talált, s 

ezek közt Cerithiumot is, de ez valószinüleg Görögországból hozatott ide. 

X. Berezány sziget. E sziget délkeleti részén látható egy 

kékes-szürke, alkális hatású föld, a melynek régi cserépmaradványai 

között tömérdek Mytilus latus és Cardium ednle van. Ily minőségű 

föld, hasonló maradványokkal Kertschben is találtatott a Mitridát heg} 

végén; a maradványok nem egyebek, mint konyha-hulladékok (Kjokken- 

moeddingi. A sziget lakói nagyobb halakkal táplálkozó madarak, melyek 

déli, különösen kimagasló hegyes részét kedvelik e szigetnek; eze c 

ganéjából egy vékony, fehéres-ibolya színű réteg keletkezett, mely 

egy n e m é t a g u a n ó n a k képezi. 

XI Ing u 1. E folyó mentében, Nikolajewtől nem messze, tömött 

homokkőben, találtattak 1860-ban a Brand által leirt Mastodon marad¬ 

ványai (M. tapyroides Cuv), mely a szt. petervari akadémiában őriz¬ 

tetik. Ezen homokkő vastagsága 4 ül; felette egy zöldes kinézésű föld, 

e felett pedig az odessai mészkő, mely hordalékkal födetik. A homokkő 

alatt ismét zöldes-föld s azután fehér-, sárgás- és zöldes marga. Váljon 

az odessai vagy szármáti mészkő emelethez tartozzék e homokkő í 

azt nehéz eldönteni, — de ha az illető alak csakugyan a M. tapyroides, 

akkor minden bizonynyal a szármáti emelethez tartozik. 

XII. Ingülecz. E folyó mentében a gneisz és gránit van: 

ennek balpartján van a bányászati nevezetességű Krivoj-Rog (görbe 

szarv) mely a gcologok ügyeimét már a múlt században telébresz- 

tettc. E hely vasérc telepeiről nevezetes; elemeztetvén az anyag 100 

részben 43.90°/o vasat mutatott ki. 

XIII. D n j ep tér folyó mentében a gneisz, gránit és quarzit 

van ; az odessai mészkő alatt a szármáti emelet van, melyben D'Orbigni 

következő alakokat határozott meg : Trochus Podolicus, Buccinum dis- 

situm, B. Dontchinae, Cerithium dömperei, C. Verneuilleanum, Mac ti a 

vitaliana, M. ponderosa, M. Bignoniana, Card. protractum, Donacilla orien- 

talis, Venus ponderosa, V. Bessárabica, V. Menestrieri, V. Fagnemarti, á. 

vitaliana és Zolas Hommacréi. 

XIV. A geológiai képződmények átalános jel¬ 

lemzése. A chersoni gubernium a geológiai képződmények három neme 

által jellegeztetik: krystályos termények, harmadkori és harmadkor 

u áni képződmények; ezek képződésük rendje szerint következők . 

A. Krystályos termények — tömörek, palások; 



179 !a) Spondylusi eraelet, 

b) fehér homokkő, malomhomokkö, lignit, 
' ’ ’ ’ 

c) szármát! emelet, 

cl) ponti „ 

e) balti „ 

C. Harmad ( 
{ Lősz. A barlangok betöltése, 

utáni kor ( 

A spondylusi emelet az eocenhez, a szármát!, ponti s balti eme¬ 

letek a neogenhez tartoznak; a homokkövek,jóllehet számukra a hely 

kijelöltetett a táblázaton, mégis palaeontologiai adatok hiányában nem 

tudhatni váljon az eocen, oligocen vagy neogenhez tartoznak-e ? 

A krystályos kőzetek többnyire folyók, nevezetesen a Bug.-Dnjepter 

partjait képezik. Zueff és Pallas azon nézetben voltak, hogy ezen kő¬ 

zetek, mint egy gerinc vonulnak keresztül; de most már tudva van, 

hogy széles telepként vonulnak nemcsak Uj-Oroszország, hanem a 

többi tartományokon is keresztül. Sőt Pallas azt mondta, hogy ezen 

gerinc a Kárpátok folytatásának maradékául tekintendő. A krystályos 

kőzetek közül előfordul: gránit, granitit, labradorit, gneisz, csillám-, 

talk- és chloritpala, itacolumit, cpiarzit, metamorph-földes-pala és diorit. 

A chersoni gránitok azon közös tulajdonnal bírnak, hogy bennük az 

átmenetet lehet észlelni a gneíszba és viszont, a másik jelleg: réteges 

küllemük. 

A réteges kőzetek a gubernium éjszaki részében homokos, a 

déliben pedig mészköves küllem által tűnnék ki. 

a) Spondylusi emelet (neve a spondylustól). Főtömegét 

a fehér márgák képezik, melyek igen gyakran sárga hullámsze- 

riileg áthatott erezetekkel bírnak. Találtattak benne: töredékei a 

sima p e c t e n-nek, mely a P. orbicalisra hasonlít, spondylus és 

nagyobb ostreákkal, Stic! szerint ezen márgák eocen korszakbeliek; 

Fuchs állítása szerint leginkább hasonlítanak a kressenbergi (bajor) ré¬ 

tegekhez. Ezen emelet a kiewi kékfölddcl azonos, ítélve a kövületek 

szerint; találtattak pedig benne a következők: 

Cassidaria nodosa Dixon, 

Rostellaria ampla Brander, 

Anatina rugósa. Bell. 

Chama calcarata. Lám. 

Pecten corneus. Sow. 

Pecten subtripartitus d’Arch. 

Spondylus spinosus Desh. 

„ gibbosus d’Orb. 



ISO 

Spondylus radula Lám. 

Ostrea flabellula Lám. 

„ rarilamella Desh. 

b) Homokkő és lignitszint. Organikus maradványok hiá¬ 

nyában nehéz eldönteni az emeletet, a melyhez sorolhatók, de a kutatások 

azon valószinüség mellett szóknak, hogy fiatalabb, mint a spondylusi 

emelet, mert mindenütt ezen emelet-, vagy megfelelője felett fekszenek. 

c) S z á r m á t i emelet. Ez azon választéka a neogenkori kép¬ 

ződménynek, mely már régen volt ismeretes a bécsi medencében Ceri- 

thien-Schicht vagy Brackische Stufe név alatt. Nevezetes azonban, hogy 

ezen emeletben nem játszanak oly nagy szerepet a cerithiumok, mint a 

bécsi medencében s itt inkább a mactra, cardium, tapes és ervilia mollus- 

kák szerepelnek. Határozottan tengeri képlet, kivéve a Nicolajew mel¬ 

letti homokköveket, a melyekben a Mastodon tapyroides Cuv. találtatott, 

ezek valószinüleg édesvízi képződmények, a melybe ezen maradványok 

véletlenül jutottak. Klinder ezen emeletben hal nyomokat is talált. Az 

oolithos mészben foraminaferákkal is találkozhatni, de tanulmányozva 

nincsenek. Bryozoák csak Nicolajew mellett vannak. Szerző igen sok 

tengeri kagyló kövületét találta. (Eredetiben 118. lapon latin betűkkel 

vannak Írva, s melyeket Hommaire de Hell bővebben irt le). 

d) Ponti emelet. Ezen emelet különféle elnevezések alatt 

fordul elő, u. m. Jankowicki és Eichwald caleiare m o e 1 o ír¬ 

nál hasonlította össze; Eichwald: Küstenlandbildung dér Tertianzeit; 

Márciuson: Aralo-kaspi emeletnek nevezi. 

Ezen emeletben egy oly mollusca faj sincs, amely jelenleg a fekete 

tengerben élne, s ezen mészkő faunája kizárólag félig sósvixre mutat-, 

következő kövületekkel bir: 

Cardium littorale Eichw. 

C. pseudo-catillus Abich 

C. nova-Rossicum n. sp. 

C. Odessae n. sp. 

Congeria simplex n. sp. 

Congeria subcarinata Desh. 

Lymnaea peregrina Desh. 

Paludina achatinoides Desh. 

Ezekközül a C. littorale és Conger. simplex a leggyakoriabbak 

közé soroltatik ; ritkábban fordul elő a cerithium pictum Bast., mely a 

szármáti emeletteli összeköttetésre mutat. Előfordulnak benne a Se a r- 

d i n i u s Nordmanni Haeckel, Pycnodon pontié us Eichw. 

halak fogai, sőt Silurus és Leuciscus halak maradványai is. Az odessai 



mészkőben Mustodon Lougirostris Kaup., Equus pigmaeus Noi'dm. és 

Palaeomeryx minor Meyei1 fogait találták. 

A bécsi medencében a szármáti emelet felett a congeria szintje 

következik, s’ igy a ponti emelet analógia alapján annak felel meg, ámbár 

faunájok nem egyezik. Magyarországban, Rodmanestben a cougeria réteg¬ 

ben uralkodik egy alak, amely úgy látszik a congeria simplexxel azonos. 

e) Balti emelet. Ezen szint kitünően van elterjedve a balti 

vidék körül, honnan elnevezését is veszi, áll sárga homokkövek¬ 

ből, melyek sárga és zöldes homokos talajjal vannak áthatolva. Egyes 

helyeken a szármáti emelet felett van, másutt a gránitot födi: de fe¬ 

lette mindig lösz van; ezen szint vastagsága a 20 ölet is meghaladja. 

A bécsi medencében a Belvedere-Schotternek felel meg. Ebben találtat¬ 

tak a rhinoeeros és mastodon csontjai; s azon állkapocs a mastodon- 

ból, mely Uj-Oroszország egyetemén van, kétségkívül ezen emelet¬ 

ből való. 

Végre a diluviumból való a lösz és a barlangok kitöltései. 

A löszben egész sorát találhatni az emlősöknek. Általában egyen¬ 

letesen fedi a tartományt, s jellege feltiinőleg állandó; vastagsága néhol 

a 18 ölet is meghaladja. Szerző a lösz, eredetét, mint a diluvialis kor¬ 

szak folyamainak üledékét tekinti. 

A barlangok betöltése. A ponti mészkő barlangjaiban 

egész nagy számát találni a diluvialis korszak kihalt faunájának. A 

csontok nem kövültek meg, hanem csak elmeszesedtek, zsírosak, a sza¬ 

bad levegőn megkeményednek, s igen kellemetlen szagnak. A talált 

s leirt állatok következők: 

Elephas primigenius Blumb., 

Bős primigenius Boj., 

Antilopé saige affinis séd major Nordm., 

Cervus elaphus fossilis Cuv., 

Camelus sivalensis Cantlen et Falconer; 

Sus serofa Cuv., Rhynoceros trichorhinus Pali., Félix spelaea Goldf., 

Hyaene spelaea Goldf., Ursus spelaeus Blum., Canis lupus spelaeus 

Goldf., Spermophilus fossilis ponticus Nordm., Spalax diluvii Nordm., 

Castor spelaeus Míinst., Lepus diluvianus Cuv., Ecpuis fossiliis Cuv., 

Equus asinus fossilis minor et major. 

A Berezáuy szigeti konyhahulladékokat illetőleg az jegyzendő meg, 

hogy Nord mannak ott található Mytilus la tus subfossilis- 

midiája némileg különbözik attól, a mely jelenleg a fekete tengerben él. 

XV. FI a s z n o s ásványokról szól; s végre $gy áttekinte- 

tes térképét nyújtja a chersoni guberniumnak. 
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Vegyesek. 
A ni. k i r. f ö 1 cl t a n i intézet ez idei felvételei. A 

felvételi tervezet a nagy inéit, földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. 

kir. ministerium által megerősítve, illetőleg jóváhagyva, rövid kivonat¬ 

ban a következő : 

A f. évben felveendő terület a múlt évben felvettnek közvetlen 

folytatását képezi, s a múlt évben teljesen be nem fejezett részen ki¬ 

vid hazánk dunántúli részének déli, illetőleg éjszak-nyugati területét fog¬ 

lalja magában; a te rület felvétele az intézet személyzete között követ- 

kezőieg osztatott be: 

Dr. H o f ni an n Ká r oly főgeolog a törzskari térképek 50. 

osztály 21 és 22, 51. oszt. 20, 21 és 22 s végre az 52. oszt. 20, 21 és 

22-ik rovata által jelzett területet, tehát Sopron és Vasmegye Stiriával 

határos részeit fogja felvenni. 

B öckh János főgeolog a 63. oszt. 25, 26, 27 és 28, a 64. 

oszt. 25, 26, 27 és^28, továbbá a 65. oszt. 26, 27 és 28, végre a 66 

oszt. 27 és 28 rovata által jelzett területet, tehát Pécs vidékét s illető¬ 

leg hazánknak Horvátországgal határos területét veszi fel. E terület fel¬ 

vétele után a Fertő tó közvetlen környékét képező terület felvételét 

fogja foganatosítani, nevezetesen a 46, 47 és 48. oszt. 23 és 24. ro¬ 

vatai által jelzett területen. 

R oth L aj os osztálygeolog az 58 és 59. oszt, 24 és 25. s a 

60. oszt: 24. rovata által jelzett területet, a Balaton tavától é.-ny.-ra; 

továbbá a 46. oszt. 22 és a 47 és 48. oszt. 21 és 22. sz. rovata által 

jelzett területet, tehát a Böckh J. főgeolog által felvett terület közvet¬ 

len folytatását, a Fertő lávától ny. felé. 

Matyasovszky Jakab osztálygeolog az 58. oszt. 20. 21. 

22., az 59. oszt. 20. 21. 22. 23., a 60. oszt. 21. 22. 23., s végre a 61. 

oszt. 21. 22. és 23. rovatai áltál jelzett területet, tehát a Roth L. által 

felvett terület közvetlen folytatását, illetőleg hazánknak Stiriával s Hor¬ 

vátországgal határos részét. 

A segéd személyzet következőleg lett beosztva: 

Stürzenbaum József segédgeolog, dr. Hofmann K. lö- 

geolog mellett, a terület egy részének felvételében önállókig fog közre¬ 

működni. Ugyancsak dr. Hofmann K. főgeolog mellett I n k e y Béla 

bányamérnök ur is részt fog a felvételekben venni. H a 1 a váts Gyűl a 

gyakornok Böckh J. főgeolog és lvókán János gyakornok Rótli L. 

osztálygeolog mellett fognak a fe'vételekben részt venni. 

Végre az intézeti igazgató, Hantk en Miksa pedig részint a 

tavaly felvett, részint a jövő évben felveendő területet fogja beutazni. 



Hogy a felvételek minél sikeresebben s minden akadály nélkül 

legyenek foganatosíthatók, az ezeken résztvevő intézeti tagok a f. év¬ 

ben — épen ngy irint a megelőzőitekben — igazolványnyal láttattak 

el, s egyúttal felszólítás is intéztetett a nagymélt. ministerium által a 

megfelelő vidékek törvényhatóságaihoz, hogy, a mennyiben erre netán 

szükség lenne, ők is mindenben segédkezet nyújtsanak. 

A megelőzött években Erdélyben eszközölt fölvételek ez évben 

nem folytattatnak. 

S. F. Keli á n y u j ásvány a mugraui graphittele- 

pékből. S c h r a u f a fent jelzett területnek múlt évi beutazása al¬ 

kalmával — a Cseherdő d. része — egy uj ásványt talált, melyet 

I h 1 e i t-nek nevezett el. Elemzése által Fe2, 3S04, 12H,,0 összetételűnek 

bizonyult be a graphiton sárga kivirágzás alakjában jön elő. Ugyanitt 

calcitjegecek is fordulnak elő, chrysopras kinézésű quarzon, valamint 

sárga szinti chloropál is igen érdekes előjövési körülmények között, a 

graphittelepben. Ezzel kapcsolatban említés van téve az a n alcímről; 

újabb előjövetelek folytán ugyanis lehetségessé vált ez ásvány jegectani 

meghatározását pontosan vinni keresztül; ez alkalommal rajta, ép úgy, 

mint a leuciton abnormitások észlelteitek, melyek a szabályos rendszer¬ 

rel ellentmondásban állanak. Nevezetesen, még a látszólag legegyszerűbb 

jegeceken is többszörös ikerképződés észlelhető ; az eltérés azonban 

tetemesen csekélyebb, mint a leucitnál. Hogy az analcim optikai viszo¬ 

nyai a valóban egyszerű törésű testekétől eltérnek, már Brewster 

is észlelte. (Wien, Anz. 1876. 50.) 

S. F. A k a 1 u s i k a i n i t. H. Schwartza Kaluson (Ealicia 

előforduló kainitra nézve több irányban beható vizsgálatokat vitt végbe, 

melyek következő eredményekben foglalhatók össze : 

a) A Kainit átlagban 50% schönit-, 24—30% cblornatrium- és 

13—15% chlormagnesiumból áll. 

b) Ezeknek hideg viz és jegecités által való elválasztása nem 

igen lehetséges; legfeljebb a chormagnesium választható ki részben, mi 

a későbbi folyamatokra igen előnyös. 

c) Ugyanígy az alacsony hőmérséknél való kezelés által, mely 

esetben glaubersó jt gecedik ki, vagy izzási hőmérséknél vízgőzzel való 

kezelés által, végre szénnel való izzitás által sem igen érhető el könnyen 

a magnesiumvegyületek teljes kiválasztása. 

d) Égetett gypsz — Ca S04 — által a kálium kénsavsója cal- 

ciummal vegyülve lecsapható; erre nézve azonban a gypsznek fölöslege 

szükségeltetik; a lecsapóst a chlonnagnseium jelenléte részben gátolja. 

e) A kalium-calciumsulphat — K2Ca2S04 — forró vízben fel 
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oldódó kénsavas káliumra s újólag hasznavehető gypszre bomlik tel. 

(Pol. J. 219. 345.) 

S. F. — A porosz állam kohó-termékeinek átné¬ 

zető az 1869—1873-ki években. 

Fémtermelés ércekből. 

Kohótermékek 
1869 

j 
mázsa 

1870 

mázsa 

1871 
. 

mazsa 

1872 

mázsa 

1873 

mázsa 

1. Nyersvas 23.611,587 23.111,823 25.958,805 29.156,714 31.482,138 
2. Horgany 1.394,421 1.278,388 1.162,061 1.161,035 1.251,234 

*3. Ólom 1.065,659 1.078,151 1.060,94 7 1.080,141 1.193,542 
4. Réz 88,973 93,269 102,615 150,115 155,023 
5. Ezüst kgr. 58.304 62630,39 66129,78 81276,8 115959,8 
6. Arany „ 18.28 11,39 24,18 116 305,86 
7. Higany kgr — -- 124 45 — 

*8. Nickel 565 849 1796 2656 j-5100 
*9. Ccbalt 2078 2133 2904 4002 150 
10. Cadmiuvn kgr. — — 708.2 2950 2133 

11. Ón — — — — — 
12. Bismuth 0,08 0,07 — — — 

13. Antimon 1200 — 109 177 70 

14. Urán — — — — 

*15. Arsen 4223 1803 2337 1297 4317 

16. Kén 222 118 94 357 27 
17. Kénsav — — 647,403 655,038 630,083 

18. Selen kgr. - — 5,2 — 

19. Vitriolok 85,558 86044 42,597 ff40,342 ff 71641 

26 254,489 25.652,578 28.981,668 32.251,867 34.793,625 

mázsa és mázsa és mázsa és mázsa és mázsa és 
Összesen 

58.321,28 62 641,7 66.991,56 82.912,24 117.332,13 

kgr. kgr. kgr. kgr. kgr. 

A * gal jelölteknél a tiszta fémen kívül, a különböző készítmé¬ 

nyek is oda vannak értve. 

f És 60 mázsa nickelvitriol, 

ff A vitriolok termelésénél 1872-ben 3270 mázsa, 1873-ban pedig 

1900 mázsa, 9519, illetőleg 5700 tallér értékű timsót is állítottak elő. 

S. F. — A gastaldit. Ezen .Strűver által leire és Corsa által 

elemzett ásványt Friedel egy syriai és egy new-caledoniai glaukophan- 

nal hasonlitotta össze, a különböző két lellielyről való glaukophan 

minden tekintetben megegyezést mutatott; az összehasonlítás alkalmá¬ 

val kitűnt, hogy a gastaldit a glaukophantól csupán jegeceinek nagy¬ 

sága által különbözik a forrasztócső előtt ugyanazon reactiókat 
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mutatja, ugyanazon dichroismus, — ugyanazon optikai sajátságok- s 

ugyanoly szögekkel bír. Az elemzésnél felmerült csekély eltérések a 

keverékrészek különböző menynyisége által fejthetek meg. (Bull. Soc, 

cbim. 25. 14(3) 

TÁRSULATI ÜGYEK. 

SzaJcgyiilés 1876. évi május hó 17-én. 

1. Dr. Szabó József ur Laurium némely kőzeteiről tartott 

felolvasást. (L. a legközelebbi számban.) 

2. Dr. Wartha Vince úr a m. kir. tengerészeti hatóság által a 

társulathoz beküldött, a czillii trassra vonatkozó memorandumáról tett 

jelentést. A m. kir. tengerészeti hatóság ugyanis kérdést intézett tár¬ 

sulatunkhoz, váljon vannak-e hazánkban oly kőzetek, melyek a tenger 

alatti építkezésekhez alkalmas cementet adnak, mely esetben — ha csak 

a szállítás költségei ezt netán lehetetlenné nem tennék — az alkalma¬ 

zásba vett czillii trass helyett a m. kir. tengerészeti hatóság inkább 

ezeket szeretné fölhasználni. A czillii trassról közölt felületes elemzés 

szerint az rendkívül nagy hasonlatosságot mutat összetételében a santorin 

földdel, a puzzolán-földtől már tetemesen eltér; a jelentés szerint a 

czillii trassből készült mesterséges köveket 4 héttel előbb lehet fel¬ 

használni — a víz alá siilyeszteni, — mint a többi ilynemű anyagokat, 

mi mindenesetre nem csekély fontossággal bir: mázsája Fiúméba szállítva 

90 krba kerül. Jelentésttevő ur, különösen vegyi tekintetben részlete¬ 

sebben ismertetve a szóban levő s vele rokon több más kőzetet, azon 

nézeten van, hogy ha netán találtatnának is hazánkban az említett célra 

feldolgozható kőzetek, ezeket a mondott áron nem igen hinné, hogy 

Fiúméba szállítani lehetséges volna. Dr. Szabó József ur szerint Sze- 

gilongon — Erdőbénye mellett — .dolgoznak fel ugyanily célra rhvolit 

tuffot, melyet Felsőmagyarországban többszörösen alkalmaztak. A szak- 

gyülés véleménye ezek alapján oda irányult, miszerint az ügy végleges 

elintézése előtt legcélszerűbb lesz, pontosabb adatok beszerzése céljából 

a nevezett cementgyár igazgatója, Kornidesz Lajos úrtól kérni részletes 

felvilágosítást, hogy ennek alapján azután a m. kir. tengerészeti hatóság 

pontosan legyen értesíthető. 

3. Dier Lajos szathmári tanár tartott rövid előadást, ugyanis 

nevezett tanár ur Tóth-Vázsony határában (Veszprém megye) oly tüne¬ 

teket észlelt, melyekből egy földalatti barlang létezését lehet gyanítani, 

mel) en valószínűleg egy patak folyik keresztül. A uevezett terület 

birtokosa (Freystiidler Antal, Kaposvárt) ezer forintot igér annak, ki 

ezen barlangot megnyitja, mi előadó ur szerint igen könnyen lenne esz- 



közölhető; felhívja egyúttal mindazokat, kik az említett munkává vállal¬ 

koznának, hogy magokat vagy nevezett földbirtokos úrral, vagy eloado 

orral tegyék összeköttetésbe, hogy Így a viszonyokkal m eleve ponto¬ 

sabban megismerkedhessenek, 
4. Az első titkár Popovits V. Sándor újvidéki főgymn. tanainak 

Jelentés a Frusca-Gora hegységben tett geológiai gyűjtés és kutatásról" 

cimii értekezését mutatta be, s tett röviden említést annak tartalmáról. 

iL. a legközelebbi számban.) 
5. Ugyancsak az első titkár a társulatba belépett uj tagok neveit 

olvasta fel. Belépett, mint alapitó tag : A m. k i r. teng e r é s z e 11 

hatóság Fiúméban; rendes tagokul beléptek : B r e z n y i k János 

ev. főgymn. igazgató Selmecen, Dier Lajos főgymn. tanár Szathmait, 

K a i 1 Béla académiai tanársegéd, K amenár József bányász- 

iskolái tanár Selmecen, Kiss Sándor reált, tanár Sümegben és 

Tenczer Já nos bányagyakornok Selmecen. 

TITKÁRI KÖZLEMENYK. 

Nyilvános nyugtatványozás. 

1875-re a tagdijat lefizették : 

N. Azary Ákos és Fillinger Károly urak. 

1876-ra a tagdijat lefizették : 

Berecz Antal, Böckh János, Dier LajoG, dr. Farkas János, Ferenczi 

Freund Károly, Fest Aladár, dr. Hasenfeld Manó, Hidd József, dr. Hotraann 

Károly, Kalmár Ferenc, Kauffmann Camilló, Klein Gyula, Kuncz Péter, 

Lehmann János, Matyasovszky Jakab, Meczner Vendel, Molnár Károly 

Neubauer Ferenc, Ffister Károly, Sclmller Alajos, Stürzenbaum József, 

Széles Dénes, Tallatsehek Ferenc, Wagner Vilmos, dr. Wartha Vince 

és Wittinger János nrak. 

Budapest 1876. május ho 20-án. 
Sajólielyi Frigyes, 

társ. I. titkár. 

Kérelem. 

A társulat azon t. tagjai, kik tartozásukat a folyó évre még 

nem rótták le, tisztelettel felkéretnek e kötelezettségüknek mielőbb ele¬ 

get tenni, mivel a f. hó végén, illetőleg a jövő hó első napjaiban, azok¬ 

tól, kik a nevezett időig a tagdijat be nem küldik, postai utánvétel 

utján fog a tagdíj - a társulati alapszabályok értelmében — besze¬ 

detni. 

Budapest, 1876. május hó 20-án. 
SajóUclyi Frigyes, 

társ. I. titkár. 



1876. VI. évfolyam. 8. és 9. szám. 

Kiadja 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 

A választmány megbízásából szerkesztik 

SAJÓHELYI FRIGYES és ROTH LAJOS 
titkárok. 

Titkári iroda, a hová a lapot és titkárságot illető mindennemű kér¬ 

dés intézendő : Budapest, Vili. kér. Zerge-utca, főreáltanodai épület, földszint. 

Hivatalos órák naponként 11—12-ig és 4—6-ig, 

TARTALOM: 

A glaukophan-trap s néhány más kőzet Lauriumban, dr. Szabó József¬ 
től. (Három fametszetii ábrával.) — Jelentés a ,,Frusca-Gora“ hegységben 
tett geológiai gyűjtés- és kutatásról; I. Kész: eruptív kőzetek, Popo¬ 
vit s V. Sándortól. (Egy fametszetii ábrával.) — Felső-Lapugy mediter¬ 
rán faunája, Halaváts Gyuláitól — Fridymit Santorin szigetéről, Legeza 

Victortól. — Vegyesek. — Titkári közlemények 

A glaukophan-trap s néhány más közét Lauriumban. 

Dr. Szabó Józseftől. 

(Felolv. a m. földt. társ. f. évi május 17-iki szakgyülésén.) 

Görögországban utazván 1875 nyarán, Athénben még 

vagy 10 napot kellet várnom azon gőzhajóra, melyen San- 

torinba mehettem, ezen időt felhaszáltam kirándulásra Lau- 

riumba, Attica délkeleti részében, azon bányászati helyre, 

mely hires volt már Perikies idejében, de a mely újabb 

időben ismét megnyilt s felette jól jövedelmezvén egy értel¬ 

mes külföldi vállalkozó vezetése mellett, a belföldiek irigy¬ 

ségét felköltötte s a vita a parlament elé hozatván, a kül- 

12 
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földiek eltávolításával, de mondhatom ugyanegyütt a virág¬ 

zásban volt vállalat hanyatlásával végződött. 

Az út. Athénből szekérút vezet a vagy 8 órányira fekvő 

Lauriumba, mi Görögországban felette nevezetes, mert ott a 

szekérutak valamivel nagyobb távolságra a ritkaságokhoz 

tartoznak; de ezen kivétel is onnét van, hogy azt nem a 

kormány, hanem 30,000 méter hosszaságra liilarion Roux 

et Oie. kohászati cég csináltatta saját érdekéből. 

Athén közelebbi környéke csupa mészkő, itt húzódik 

a várostól DK-re, ÉK—DNy irányban a Hymettus hegy¬ 

lánca, legnagyobb csúcsának 3366' magasságával, melynek 

augusztusban a nap heve által letarolt növényzetéből ma is 

úgy értenek a méhek páratlan zamatu mézet készíteni, mint 

Görögország classicai korában; az ellenkező, vagy ENy ol¬ 

dalon, csak valamivel távolabb a fővárostól emelkedik 3640' 

magasságra a Pentelikon hegy, melynek déli oldalát a kőfej¬ 

tők már évezredek óta hordják a szobrászok, kőfaragók és 

építők számára. Azonban tovább haladva DK irányban, 

vagy 2 óra távolságra is változatlanul mészkőhegyek követ¬ 

keztek, azon különbséggel, hogy a hegytövénél, mint fekü 

már palák tinitek ki, melyek igen könnyen mállanak és so¬ 

vány talajt szolgáltatnak. A hegység kopár, a völgyekben 

sok az olajfa, úgy hogy csaknem erdőt képez; ezen kiviil 

elég gyakori a fenyő (P. strobus és larix), melyek mind le 

vannak háncsolva és behasitva, hogy gyanta szivárogjon ki, 

melyet a borba tesznek, hogy azt az illó terpentin olajjal 

tartósabbá tegyék. Ez az u. n. rezzinato bor, melyet utunk 

fele részében, Keratea helységben már bő alkalmunk volt 

ízlelni. Túl Kerateán nem messzire van a víz választó, s 

annak keleti oldalán a lauri hegység húzódik a tengerig, 

délre a cap Suniumban végződvén. 

Fokoukint leereszkedtünk a tengerpartra, és itt különö¬ 

sen az Ergastiria öböl az, szemközt a lakatlan Makronisi szi¬ 

gettel, hol az ólomkohók meglepő nagyszerűségben állanak, 

és a csupán telivér görögök által képezett metallurgiai tár¬ 

sulat által (société métallurgique) folytonos működésben tar¬ 

tatnak. 
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Kohászat. Ezüst tartalmú ólmot állítanak elő cata- 

lani módszerrel, s a főanyagot hozzá a régiek által a bá¬ 

nyák előtt hagyott görcok, miknek helyi neve ott ekvolado, 

vagy pedig a tengerpartra hányt salak és egyéb kohóhulla- 

dék képezi. Amazt a magaslatokról lokomotív hozza, emezt 

a tengerpartról nagyobb távolságokról szintén vasúton, szo¬ 

katlan nagyságú öszvérek vontatják, a melyek egyszersmind 

a mostani kohósalakot is széthordják s a tengerparton fel¬ 

halmozzák, tiltva lévén a tengerbe hányni azon okból, hogy 

az mélységéből vesztene s a kikötő alkalmatlanná válhatnék 

hajó befogadására. Más része a tengerből kimerített ó-salak¬ 

nak hajókon s dereglyéken jő. 

Ámbár kis területen felette sok bányahorpadékot lát 

az ember, mi az egykori élénk mivelés mellett tanúskodik, 

azért a górcokat felfedezni a vidéken járatlannak nem le¬ 

hetséges, mert azok a több mint két ezer év óta annyira 

elváltoztak a felületen, annyira fedi talaj s benőtte már a 

fű, hogy alig gyanitná az ember létezésüket. Még inkább 

áll ez azonban az ó salakokról; ezeket a tenger hullámai 

először mind gömbölyűre koptatták, másodszor nagyság sze¬ 

rint osztályozták: a nagyobbak a part közelében maradtak 

s befelé mindinkább apróbbak a szemek; végre vannak, a 

melyek kötszerre tevén szert valósággal összeálló recens ten¬ 

geri kőzetté váltak. Ez az oka, hogy sem Kusseg'ger ki azt 

1839-ben nézte meg, sem Fiedler, kit szintén a görög kor¬ 

mány kért meg 1840-ben, hogy mondjon bányászati véle¬ 

ményt, annak azon kincs tartalmáról nem birtak úgy tudomást 

szerezni, mint Hilarion Roux és Serpieri, kik a Spanyolország¬ 

ban és nemsokára Olaszországban is tett azon tapasztalat után, 

hogy a régiek által elvetett kohómaradékokból a mostani 

eljárások által nagy haszonnal lehet ólmot és ezüstöt előál- 

litani, Lauriumban alaposabban kutatták a viszonyokat, és 

kitűnő eredménynyel dolgoztak az általok nagyszerűen meg- 
állapitott vállalatban. 

A kohóépitésliez 1864-ben fogtak, s 1869 ben kezd¬ 

tek dolgozni 18 kemencével. 1870-ben már vasutat építettek 

fel a hegységbe az ekvolado lehordására. Volt év, melyben 

12* 
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az első vállalkozók 10 ezer tonna ólmot állítottak elő. Az 

olvasztókban az angol kókot, a lokomotivnál angol kőszenet, 

de a gőzfejlesztésre az álló gépnél görög harmadkori sze¬ 

net (Knmi, Eubeia szigeten) használnak. Hogy ott voltam 

egy nagyszerű épületet voltak befejezőben ércmosásra, a 

mely azonban tán kelleténél távolabb van a tengertől. 

Az olvasztásnál a kemencékből felette sok fém távozik 

el oxydpor alakban. Ennek felfogására nagyszerű füstcsatorna 

van készítve szilárd falazatból, melynek hossza 1200 méter, 

és vége egy szomszéd domb csúcsára 40 méternyire emel¬ 

kedéssel van helyezve. Ezen csatorna belső ürege Cordella 

szerint 12'000 köbméter, dörzs-felülete pedig 14 000 négy¬ 

szögméter. A pornak egy részét agyaggal briquetté változtat¬ 

ják át, de más részét saját eljárás által teszik összeállóvá, 

ugyanis a csatorna oldalán közről közre ajtók vannak a por 

kihordására. Ezen ajtóknál tüzet raknak, és a tűz behatása 

következtében az oxydált fémpor összeáll és bazaltoszlopos¬ 

ság felvétele mellett elegendő szilárdságot kap arra, hogy 

egy magában is használtathassák a kohóban. Van szeren¬ 

csém ezen anyagból egy példányt bemutatni. 

Bányászat. A keresztény időszámítás alatt már a 

rómaiak uralmától kezdve végkép megszűnt a bányászat s 

alig 12 éve, hogy újból megkezdődött. Jelenleg négy társa¬ 

ság van, a melyek közül egyik tulajdonképen csak kohá¬ 

szati s ez a régi górcok és salakok feldolgozásával van el¬ 

foglalva, ez a már enditett Metallurgiai társaság a mélyé 

tehát röviden mindaz, a mi a felületen van, mig a többi a 

a felület alatti ércek kiállítására vállalkozik; ilyen a Serpieri 

társaság, a Perikies- és a Suuium társaság, ezek mind bá¬ 

nyászati vállalatok. 

Ezek között határozottan a Serpieri társaság fejt ki 

legtöbb crélyt, ennek igazgatója André Cordella bányászmér¬ 

nök igen érdekesen irja le a viszonyokat „Le Lauri'um“ 

cimii francia munkájában, mely 1869-ben Írva, de tulajdon¬ 

képen csak 1874-ben lett előszóval ellátva és Marseile-ben 

kiadva ; ebben a történelemről, geológiai, bányászati és ko¬ 

hászati viszonyokról szól és érdekes rajzokkal is illustrálja 
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a szöveget. Leírásomban sok adatot fogok szerinte közölni, 

és sajnálom, bogy személyesen nem találkozhattam vele, 

mert azon időtájban Smyrnábau tartózkodott; hanem helyét 

pótolta egy fiatal bányamérnök Luigi De Pián velencei olasz, 

ki a bányászati akadémián Freibergben volt, s azután 

mint bányász Sardiniában is foglalkozott, tényleg az vezette 

a munkálatokat s a viszonyokat nagy szorgalommal s értel¬ 

miséggel tanulmányozza: szives volt hozzánk csatlakozni s 

minden kirándulásra követni, s igy a Cordella nevezetes 

pontjaira is figyelmessé tett, s azoknak legtöbbjét meg is 

tekintettük. 

Hogy a régiek bányászata mily nagyszerű volt, a meg¬ 

maradt nyomok tanúsítják, Laurium ércvidéke vagy 20,000 

hectar, s Cordella szerint nem kevesebb mint 2000-re te¬ 

hetni a függélyes és hajolt aknák számát, melyek a régiek¬ 

től maradtak fenn. Ezen aknák mélysége 20—120 méter, 

átmetszete 4 □ méter. 

A földalatti vajatok hosszasága és terjedelme meglepő 

nagy; egyszer apró, igen szabályos tárnák ezek, hajtva a 

tömött krystályos vagy palás mészben; másszor pedig nagy 

térfogatú kamarák, melyeknek magassága olykor 10 méter, 

szélessége 40—50 méter. A gyengébb helyeken száraz fala¬ 

zatot használtak s ez még máig is egészen ép. 

Kivehetni az ösvényt, a melyen a rabszolgák az érce¬ 

ket hordták, a kis oszlopokat, a melyekbe kapaszkodtak, a 

fülkéket, a hová lámpát tettek, vagy pedig a vizkorsót he¬ 

lyezték. Ha már az ember a rómaiak által miveit bányák¬ 

ban, úgy mint Vöröspatakon, látja a pontosságot, melylyel 

a vésőt és a kalapácsot alkalmazták, ez a görögöknél csak¬ 

nem művészi tökélyt ért el; a négyzetes alakú aknák felül¬ 

ről egész a fenékig, a legpontosabban kimérve és kidol¬ 

gozva maradtak fenn; annál nevezetesebb, hogy ezek egyi¬ 

kében a fenék négyzete a száj négyzetétől eltérő helyzetben 

van, mintha K-ről Ny-ra hegycsuszamlás s ez által torsio 

következett volna be. A régiek a dús érceket, úgy mint mi 

tesszük, közvetlen a kohóba vitték, a szegényebbeket pedig 

mosás és iszapolás által gazdagabbakká tették és ezen érc- 



kikészitési épületek nyoma maiglan is fenáll s azt Cordella 

említett müvében bőven leírja; úgyszintén találni lakásokat 

is abból az időből, melyek közül némelyek faragott kőből 

épitvék, s melyek romjai között szobrászati s egyéb műtár¬ 

gyak is találtattak, valószínűleg a gazdag tulajdonosok tar¬ 

tózkodási helye volt ez. 

A jelenkori bányászatra visszatérve megemlítem még, 

hogy a Serpieri társaság a horgany érceket eddig próbára 

küldi Angliába (Svansea) és Belgiumba, még maga azok fel¬ 

dolgozására alig gondol; ellenben a Pericles társaságnak 

már nehány kemencéje is van, s a bányaterményeket azok¬ 

ban olvasztja be. 

Általános tájékozás végett ezeket előre bocsátva átté¬ 

rek most előbb a geológiai s azután a kőzettani viszonyok 

leírására. 

Geológiai viszonyok. 

Laurium területe a legnagyobb részt metamorph palák¬ 

ból és krytályos mészből áll, melyek összes vastagsága 

tetemes és egymással csupa megegyező rétegeket képeznek. 

Eddig nyomát sem fedezték fel benne a kövületeknek, úgy, 

h tgy a korról szólani sem lehet. Ezeket két kőzet emeli, 

egyik gránit, a mely ritkábban jön elő, a másik pedig egy 

trapnak nevezett kőzet, a mely több hegynek magaslatán üti 

ki magát. 

Kirándulás Ergastiria ököl legközelebki hegységére. Mind¬ 

járt a metallurgia társaság kohói mögött éjszaknyugatra a 

legközelebbi hegységen van egy mészkőbánya s az volt 

az első kisebb kirándulás tárgya. A mészkő vékony réteges, 

kékes, szürkés, aprón krystályos, egészen mészkő palának 

mondható. Előfordul benne mint zárvány-csillámpala, úgy, 

hogy annál íiatalabbnak tarthatni; fejtik táblákra, s alkal¬ 

milag építésre használják. A későbben közlendő átmetszet 

szerint ez a felső mészpalát képezi. Vastagsága De Pián 

szerint 20—30 m. Tömöttsége 2-G5. 

A mészkőbányától fel a hegytető felé phyllitek kö- 
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vetkeznek, nevezetesen csillámpala, quarzpala és ennek néha 

vasdús féleségei, úgy hogy egyes szálak kiimatitból állanak, 

a melyben igen fénylő magnetit octaederek vannak kiválva, 

máskor a quarzitban pyrit és még többször pyrit után li- 

monit-pseudomorphok vannak elszórva. 

A hegytetőn egy tömeges kőzet üti ki magát, látszólag 

igen aprón krystályos elegye ckloritnak földpáttal, a melyet 

ott trapnak, s én különösen későbben glaukophan-trapnak 

nevezek. Töm. 2'98. 

Kirándulás a Piaka hegyre. A Keratea felé vezető utón 

mentünk fel, hol gránit az ut oldalán, de nagyon elmállott 

állapotban már többször fordul elő, a begy magaslata felé, 

egy vízmosásban több méternyi mélységre erosio által ki¬ 

vájva találtam,, de egészen morzsás állapotban; tele van 

azonban keresztül húzódó vékonyabb-vastagabb quarz-erek¬ 

kel. Ugyanitt egészeu a határig lehetett követni, s azt fel¬ 

felé pkyllitek képezik; a határ felette éles, semmi nyoma 

az átmenetnek; az elmállás azonban itt is nagy, s a 

quarz-erek csak úgy megvannak. Némelykor azon nevezetes 

és kétségtelen tényről győződtem meg, hogy a quarz-erek 

némelyike kezdődve a gránitban, minden megszakadás nél¬ 

kül átmegy a pkyllitbe, miből következik, hogy a gránit és 

phyllit felemelése s megtörése korábbi, mint az erek megte- 

lése kovasavval. Még fölebb menve egy háznál kutat ás¬ 

ván, vagy 6' mélységben gránitra jöttek, az innen kiszedett 

példányok között elég épet kaptam, mely a meghatáro¬ 

zásra használható anyagot nyújtott. Ebből világosan kive¬ 

hető, hogy ezen kőzet quarz, földpát, fekete csillám, közép 

sőt inkább apró, de egyenlő szemű elegye. A Piaka hegy 

délkeleti oldalán egy vízmosásban, melyet ÉNy-ról a Piaka, 

DK-ről egy kis hegy képez, egy helyen ezen gránitban egy 

fehéres kőzet képez vagy két láb eret, melyben quarz és 

földpát tűnik ki, de a melyről későbben látni fogjuk, hogy 

szintén csak gránit, s egy későbbi eruptió eredménye. 

Egy nevezetes tagja ion itt elő a phyIliteknek, a melyet 

a hegy után plakituak is nevez Cordella, azt valami uj kő- 
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zetnek tartván, ennek a természetéről majd a petrograpbiai 

részben lesz még külön szó. Itt érintkezik a gránittal és a 

csillám palával. 
Kirándulás a Milánon almához, Camaresa táján. Ezen 

kirándulás alkalmával készült a mellékelt 1-ső ábra a kö¬ 

vetkező magyarázattal. 
1-ső ábra. 

Milánon alma átmetszete, Camaresa falu táján. 
Krystályos ♦fehér mész. Vastagsága 90 m. 
Gránit ér, körülvéve oxydált horgany- és vasércekkel. 

Ércfekvet. 
Alsó palás mész. Vastagsága 30 m. 

Ércfekvet. 
Alsó phyllit. Vastagsága 40 m. 

Felső-palás mész. '20—25 m. 

Ércfekvet. 
Felső phyllit. 40 m. 

Trap. 
Hilarion akna. Mélysége 126 m. 
Tenger szintje, melyet a krystályos mészszel elértek. 

a = 

b—b = 

c—c = 

<1 = 

c—e = 

í - 

S = 

li-l» = 

i = 

U = 

II = 
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De Pián ur társaságában, a metallurgiai vállalat hegyi- 

pályáján tettük a kirándulást a Camaresa falu tájára, s leg¬ 

először is megnéztük a pálya végén levő talkpalakőbányát, 

hol ezt a kohó számára mint tűzálló anyagot fejtik. Neve¬ 

zetes ezen a talkpalán, hogy a külszinre kiérve egy sárgás¬ 

barna felsít ér tör rajta keresztül, mely igen sűrű és egy¬ 

öntetű ; a kopár sziklafelületen követhetni több méter hosz- 

szaságra, vastagsága 2—3 meter. Petrograpbiai tanulmányo¬ 

zás alapján ezt granitérnek mondhatni, a melyről későbben 

lesz még alkalmam szólani. Itt csak annyit említek még 

meg, hogy a mállott példányokon, a melyekből a földpát 

eltávolodik, a visszamaradó quarz igen jól vehető ki. Ezen 

talkpala a mellékelt ábrában az alsó phyllitet képezi, tele¬ 

pülése elég rendes, diilése csekély, valamint a rétegzet 

egyéb hullámos zavarodása sem jelentékeny; ellenben sok 

benne a quarzér, vagy lencsés quarz kiválások, melyek néha 

3—4 dcm. átmérővel is láthatók. 

A mellékelt átmetszet már a görögök által mélyesztett 

egyik aknára vonatkozik, melynek Cordeíla „Hilariou akna“ 

nevet adott, azt egy kissé bővítették és mélyesztették any- 

uyira, hogy a tenger szintje alá jöttek 2—3 méterrel, és e 

miatt vizet kaptak, a mely azonban édes, és a melynek el¬ 

távolítására gépet fognak beállítani. Jelenleg mélysége 126 

méter. 

A geológiai viszonyokat ezen átmetszet felette jól tün¬ 

teti ki. A rétegek alulról fölfelé a következők : 

a) Krytályos mész, melynek fekiijét nem is isme¬ 

rik, dacára, hogy vastagsága az aknában 90 méter; néha 

tisztán fehér és oly szép, mint a pentelikoni, máskor csíkos 

barna és fehér; nevezetes benne 

b—b) egy gránit ér, a mely mindenkor követve van 

smithsonit és vasércek által, és igy annak irányában ezen 

ércek valószinű, hogy tartani fognak is. 

e—c) Érctel ér, a mészben, javát a régiek kiszedték, 

d) Mész pala keverve chloritpalával, melyben chalko- 

pyrit és egyéb ércek vannak elszóródva, de nem érdemes a 

bányászatra, vastagsága 20—30 m. Ez az alsó mészpala. 
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e—e) Ismét egy jelentéktelen éret elér, amelynek ja¬ 

vát a légiek már kiszedték. 

f) Talkpala, alsó palának nevezve, sok quarzérrel, 

települése elég rendes, vastagsága vagy 40 m. az aknában, 

melyet benne kezdtek mélyeszteni. 

g) Felső m é s z p a 1 a, az aknanyilásnál magasabb 

emeletben, vastagsága 20—25 méter, kékesszürke apró krys- 

tályos és tinóm rétegű mészpala, benne gyakran csillámpala 

zárványként jön elő. 

b) Ismét egy ércfekvet, a régiek által kidolgozva. 

i) Felső pbyllitek, vastagság vagy 40 m. 

k) Trap, a hegy csúcsát képezvén. 

A (b) felsites ér szintén nem egyéb, mint a gránit el¬ 

ágazása által képezett telér, töm. 2'38, a kissé kaolinos 

példányokon, az épebben megbatározott associatio andesin, 

biotit, quarz. Jelenleg csupán ennek a gránit érnek meneté¬ 

ben dolgoznak, s ott réz tartalmú s kissé zöld szinű smitli- 

sonitot kapnak 1—2 méter vastagságban. Rendesen a grá¬ 

nitéi' és a krystályos mész között fekszik a galmei és leg¬ 

inkább a granittelér alatt van, de esetenkint többe is kereke¬ 

dik, sőt néhol hiányzik, úgy hogy ekkor ez a gránitéi' 

közvetlenül érintkezik a kystályos mészszcl. Az oxydált hor¬ 

ganyércekben néha zárványul a krystályos mész darabjait 

találni. 

Berzeko táján a palás mészben mint feküben kénércek 

is jönnek elő, leginkább spkalerit, alárendelten galcnit és 

pyrit. Nagyon valószínű, hogy a magasabb emeletben lera¬ 

kódott ólomoxydércek egykor forrásvíz által jutottak a 

magasabb emeletekbe, az alsó emeletben meglevő kénvegyü¬ 

letekből. 

Kirándulás Vigla (csúcs) Haysi hegyre. Cordella munká¬ 

jának főátmetszete, melyet a Laurium hegységről egész a 

suniumi fokig ad, kitünteti a Haysi csúcsot is, mint a me¬ 

lyen a trap kitör és a csúcsot képezi. Az itt a fő és mel¬ 

lék csúcsokon csakugyan található törmelékével együtt, sőt 

mondhatom, hogy a tanulmányozásnál a legérdekesebb pél- 
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(lányokat innen kaptam. Szövete kissé palás, de körüljárva 

a tetőt, mégis azon meggyőződésre jutunk, hogy töm ges kőzet, 

mely azonban réteges váladékkal is előjön; egy helyen 

érintkezését is láttam a pkyllitekkel, melyek itt csaknem füg¬ 

gélyesen jönnek elő, s a phyllitek itt is erősen vannak 

quarzerekkel áthatva; magassága ezen csúcsnak, Cordella 

szerint 200 m. 

Utunkba ejtettük a mészpalának egy nevezetes beorn- 

lási helyét, melyet Cordella az általános átmetszetében, mint 

Enfoncement de Haysi*) különösen kitüntet. Ez egy meg¬ 

lepő horpadást képez a palás mészben, melynek 40—50 m. 

meredek falai vannak, s az átmérője vagy 150 m. Valószi- 

ntileg egész barlangür lehetett az alsó emeletében a mász¬ 

nék, a melybe a felső emelet beszakadt. 

Kirándulás a vasút mentében Camaresa tfelé, hol egy 

vágányban a krytályos-palás mészben irruptiv gránit jön elő, 

a mellékelt 2-ik ábra szerint. 

2-ik ábra. 

Gránit vrruptio mészpalában a vasút vonalán Lauriumban 

a = Palás mész. 

b = Gránit telér. 

c—c = Vasút vonal. 

Az irruptiv kőzet alakja mintha két ellentétes hullám¬ 

vonal által volna képezve, mert az váltakozva vastagabb és 

vékonyabb. A mészrétegek az irruptió határán görbülést és 

szakadást mutatnak ; a granittelér alsó határán kevés gal- 

*) Közönségesen Trou (Chaos) de Ivitzo néven ismeretes egy zsi- 

vány után, ki ott vagy 12 év előtt a környék félelmére tartózkodott. 
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meit és ólomércet itt is találtak. A csapás ezen telérnél s a 

Ililarion akna gránit telérjénél De Pián ur szerint megegyez. 

Savval kissé pezseg, de a nélkül, hogy összeállása észreve- 

lietőleg meglazulna, Dietz úr, a lauriumi kohó vegyésze rész¬ 

ben elemezte ezen kőzetet, s a kovasavat nevezetesen 

71 °/0-nak találta. Töm. 2.60. Az áttört palás mészben itt- 

ott pyrit vagy limonit fordul elő, de szerves zárványnak 

nyomát sem látni még a mikroskop segélyével sem. 

Ezen fellépése az irruptiv gránitnak felette tanulságos, 

mert a szabadban igen jól feltárva látható, s maga az anyag 

is jobban van megtartva, mint egyebütt, nevezetesen a csil¬ 

lám néha még fekete, úgy hogy makroskoposan is felismer¬ 

hető. Legnagyobb vastagsága közel egy méter. A mész a 

Hilarion-akuai átmetszetbcn (1. ábra) a felső mészpalának 

(g) felel meg. 

Kirándulás Thorilco-ra. Az Ergastiria öböl éjszaki szar¬ 

vánál van a Pcricles-társaság kohászata és érckikészitése 

megtelepitve. Bárkán mentünk oda s Demut német igazgató 

volt szives a berendezést megmutatni. Szintén olvasztanak 

ólmot, de csak szerény mértékben. Itt vau a Thorico hegy¬ 

ség, melynek déli tövében az egykori Thorico város volt 

építve. Cordella után adom ezen 3-ik ábrát, melyben a geo¬ 

lógiai viszonyok vannak kitüntetve. 

3 ik ábra. 

Thoriko (jeolofjiai átmetszete. 

C. Mészpala. 

I) Érctelér. 

A. Trap. 

B. Csillámpala. 
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A hegység közepét a glaukophan-trap képezi, melynek 

legmagasabb csúcsa 180 méter, de a mellékcsúcsokon is ta¬ 

lálható. A tövében phylliteket találni, agy mint az átmet¬ 

szet is mutatja. Itt is látni tehát, hogy a csillám- és 

mészpalát felemelte. Thorikánál több változatosságot mu¬ 

tat a trap, mint más két, általam ismert lelkelyén, nevezete¬ 

sen néha nagyobbszemű lesz, sőt olykor a földpátok egé¬ 

szen nagy szemekben (4—5 mm.) vannak kiválva, máskor 

a fehéres szemcsés kőzet van benne fészekként s részben 

mint kurta ér kiválva, végre quarzosodás is vehető olykor 

észre. 

A geológiai viszonyokra nézve tehát annyit lehet mon¬ 

dani, hogy Lauráimban a kőzetek mind, úgy a rétegesek, 

mint a tömegesek erős metamorphismusban vannak. A 

réteges kőzetek complexe lehet, hogy ugyanazon korszaki 

képződmény, erre mutat legalább a település, a mi conform. 

Az egymás feletti előforduló mészrétegeknél a metamorphis- 

mus annál haladottabb, mentői alantabb fekszik a réteg : a 

legalsó (1 ábra, a) réteg) egészen krystályos, mint a parosi 

vagy pentelikoni márvány és egyúttal tömeges. A felette 

levő (d) réteg krystályos fehér, de még palás, a felső (g) 

réteg palás, félig krystályos, szürke, a methamorphismus cse¬ 

kélyebb fokát tapasztalni rajta. 

A tömeges kőzetek között különösen a trap az, mely 

a methamorphismusnak felette nagy fokát és érdekes stá¬ 

diumát mutatja; a gránit aránylag legkevesebbet változott 

Kőzettani viszony oh. 

Tanulmányom tárgyát főleg a gránit, a plakitnak ne¬ 

vezett pliyllit és a trap képezték. 

Gránit. Ezen gránit földpátja andesin-oligoklas, ezen¬ 

kívül quarz és biotit; töm : 2 65. Dietz meghatározása sze¬ 

rint Si02 68-8, Al2 03 és Fe, 03 16'8, CaO 4-1, MgO L6, 

veszteség 045, mi kitesz 92°/0-ot, a többi az alkálikra jut, 
melyek külön meghatározva nem voltak. 

A földpát nem árul el ikerrovátkosságot egyszer sem, 



(le hasadási vonalak jól láthatók. AMotit egész kis oszlo¬ 

pokat képez, melyek egy nicol forgatásnál krtunoen el- 

sötétednek. 
A gránithoz kell számítanom azon felsites ereket, me¬ 

lyeket három helyen láttam s gyűjtöttem : 

1. A vasút vonal mellett a palás mészben (2-ik ábra) 

(52,). Töm : 2-60. 

2. Hilarion aknában a krystályos mészben (l-s<» 

ábra) (442). 

3. Camaresa táján talkpalában (37,). Töm: 2.60. 

Különböző fokát mntatjaa megtartási állapotnak. Leg- 

énehh az első és annak csiszolatában földpát, cptarz es bioü 

iól kivehető. Az elegyrészek igen összeszerelt helyzetté 

vaunak. A biotit zőldessárga, átlátszó szálakat képez, melye 

ide s tova vaunak hullámosán görbülve. Az oszlopos atmet- 

szét egy nicollal igen jól elsötétedik; meg van a ol lap 

is de csak foszlányokban, ennek sziue sárgásbarna, attet- 

sz’ő s nem dicliroitos. Nagy ritkán a hexagonos idom is ki¬ 

vehető A quarzszemek alárendelten, a földpát túlnyomókig 

i0u elő rendesen apró, összenyomott egyénekben; vannak azon- 2 l ycs hosszúkás példányok is, s ezeknél két egyen ösz¬ 

tönözése ikrekben elég gyakori, míg többszoros ik.ek a 

plagioklasok módjára, ámbár végkép nem hiányzanak, deesak 

ritkán észlelhetők tisztán. 

E-yik csiszolat! példányon utólagos képződésit l.mo- 

„i. vagy vasoxydhydrosilikát látható, mi az anyagot lielyen- 

kint keresztül hálózza; másutt caleit vonul keresztül, gyenge 

ereket töltvén ki. 
A lángkisérletben a földpát andesinként viselkedett. 

\ második számnál a biotit nem oly ép ugyan, de 

azért még mindig találni clsötétedőt egy mcolla ; van ol 

táp'‘szerint fekvő példány sárgásba,™ . —van 

aztán elváltozott állapotban is, minek jeleid a iaj a 
magnetUet is vehetni, mi azután a sok limonit vagy hatna- 

tit képződésére szolgáltatta az anyagot; ilyen helyei, a u 

tit kevésbbé átlátszó, barnás vagy vereses-sarga. A qui 
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szemek között elsötétedő egyén épen úgy van, mint élénk ho¬ 

mogén szint játszó. Keresztezett nicolok között az alapanyag 

quarz és földpát finomszemű elegyének tűnik ki, de a föld- 

pát nem egészen normál, abban idegen anyag látszik beha¬ 

tolva lenni. Tiszta plagioklas viselkedés az ikervonalakra 

nézve nem adja elő magát. 

A láng-kísérletben a földpát andesinnak tűnt ki. A bio- 

tit felduzzad és gömbbé olvad, mi az elváltozásra határo¬ 

zottan mutat. 

A harmadik számnál szintén találni a gyér biotitok 

között a vékony csiszolatban olyan zöldes, vonalos szálakat, 

melyek egy nicollal elsötétednek; más hasonló küllemű 

elegyrész zavaros, fokonkint nem átlátszó lesz, s ilyen elvál¬ 

tozott állapotban a dichroismus is elmarad. Magnetit vau 

egyes szemekben. Az alapanyag felsites, de egyes szemek¬ 

ben ép és igen élénken homogén szint játszó quarz azért 

nem hiányzik. 

A lángkisérletbeu andesinnak bizonyult be a földpát. 

Savval ezen három leihelyü ér-kőzet rendesen nem pe¬ 

zseg ; de helyenkint mégis találni rajta calcitot, az azonbau 

sohasem annyi, hogy a sósavba tett darab a pezsgés megszűnte 

után az összetartásban valami lazulást látszanék szenvedni. 

Mindezt összevéve az ásványassociatio andesin-quarz- 

biotit, épen úgy mint a gránitnál (56,), a melynek tömött- 

sége (2-65) is igen közel áll ezen ér-kőzet tömöttségéhez 

(2’60) úgy, hogy elég indok ez arra, hogy a térben is igen 

közel álló három leihelyen előforduló ér-kőzetet gránit-ér¬ 

nek tartsam, melynek eruptiója a gránitéval egykorú, vagy 

közel egykorú. Említve volt a Piaka hegyre tett kirándulás 

leírásánál, hogy a mállott gránitban egy fehéres kőzet-ér 

jön elő, az lehet, hogy egy későbbi eruptio alkalmával tó¬ 

dult bele, miért Cordella egy öregebb és egy fiatalabb grá¬ 

nitról szól. Az ér-kőzetet ő is fiatalabb gránitnak tartja. 

Makroskoposan bajosan tartaná az ember a kettőt 

ugyanannak, mert a fekete biotit, mi a tömeges gránitnál 

(56,) annyira szembeszökő, itt nem látszik, sőt helyette ha- 

laványult csillám van; de a térbeli összefüggés és a kőzet- 
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tani meghatározás alapján, ezen három ér-kőzetet a Piaka 

hegy melletti gránit-tömeg irruptiv elágazásának kell mondani. 

Ezen gránitot sehol nem láttam érintkezésben a trap¬ 

pal, kérdés hogy annál öregebb-e? Én öregebbnek tartom 

azért, mert utólagosan jobban el van változva, mint a trap, 

fel van emelve, össze-vissza hasadva és quarzerekkel áthú¬ 

zódva, mit valószinü, hogy a későbbi eruptio idézett elő, 

ott pedig a szomszédságban a hegycsúcsokat csaknem mind 

az eruptív trap képezi. Másrészt azonban ezen plagioklas- 

granitot fiatalabbnak tartom, mint a rendes összetételű ort- 

hoklas, vagy orthoklas-oligoklas-granitokat, a milyenek Gö¬ 

rögországban sem hiányzanak. 

Piakit. A Piaka hegy-táján van a phyIlitek sorában 

egy kőzet, melyről Cordella azt tartja, hogy valami uj 

és azért Piakit néven nevezi; föídpát és csillám elegyének 

mondja. Példányt küldött belőle Cottának is, a kinek véle¬ 

ménye úgy látszik oda megy ki, hogy az íelsit és csillám 

keveréke, de a melynél nem látszik elég indok arra, hogy 

újnak tekintessék és külön nevet kapjon, hanem mint a 

phyllitek kissé eltérő képződménye lenne cmliteudő. 

A kőzet Piakán csakugyan feltűnő alakban mutatja be 

magát majd rétegekben, majd roppant nagy kockás váladé¬ 

kokban. Annyi mindenkor látható rajta, hogy palás, ezt a 

mái lás i felületen kitünően, a friss töretén kevésbbé jól ve¬ 

hetni ki. A palásságot egy sötétebb, csillámnak tartott 

és egy fehérebb, földpátnak vagy helyesebben felsituek ne¬ 

vezett elegyrész idézi elő, a melyek igen vékony szálakban 

váltakoznak egymással. A kőzet színe változó, világos zöldes- 

szürkétől vannak átmenetek egészen a tekeiébe. A palásság 

irányában könnyen törik, de ezzel ellenkezőleg igen szívós 

s a törlap, hol egyenes hol egyenetlen, de tele apró szál¬ 

kákkal. A légbeliek hatásával kitünően dacol, váladékdarabjai 

ennélfogva szögletesek. — Tömöttsége 2-80. Sósavval le¬ 

öntve nem pezseg. Az üveget erősen karcolja, de az obsidiánt is. 

Vékony csiszolatán a finom palás szövet szintén jól ki¬ 

vehető ; de az elegyrészek felette zavaros állapotban van¬ 

nak. Látni benne zöldes, pikkelyes ásványt, hosszúkás cső- 
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portban, a mely fehéressel váltakozik. A zöldes nem dichroi- 

tos, de keresztezett nikolok között szint játszik, abban bio- 

titot nem vettem észre, makroskoposan muskovit néha még1 

kivehető, úgy egy kis részét muskovitnak vehetni, de na¬ 

gyobb része látszólag- chlorittá változott át, a melynek szí¬ 

nével és gyenge fénytörési képességével bir. Nagyban ezen 

csillámos elegyrész sokszor határozottan a chlorit küllemé¬ 

vel bir s mállás terménye egy rozsdaveres földes anyag. 

a fehéres elegyrész szintén többféle: vannak apró 

krystályok és van anyag határozott körvonal nélkül; amab¬ 

ban földpátot lehet feltenni, de megtámadott anyaggal, 

emebben szintén valami felsites elegyrészt, melynek vannak 

olykor tisztább, átlátszóbb részei is, úgy hogy benne aláren¬ 

delten és földpátba erősen burkolva quarzot gyaníthatni. A 

mállást illetőleg a fehéres anyag jobban elleutáll mint a zöld, 

mi által a palás szövet a kőzet külsején igen felötlővé lesz. 

A láng-kísérletre jó anyagot szedni lehetetlen; az ered¬ 

mény tehát csak megközelítő, és abban áll: hogy a visel¬ 

kedésben nagy az ingadozás : legnagyobbrészt oligoklas-ande- 

sinként viselkedett az anyag, de volt a mely orthoklasra is 

mutatott. Quarzot*) tisztán kiválasztani nem lehetett, de volt 

eset reá, hogy a fehér elegy rész megolvadod gömbjéből 

egyes üveges csúcs kiállott, mely meg nem olvadott, mit 

tehát quarzuak venni van ok. 

E szerint felsites fehér és chloritos sötétebb ásványok 

phyllites elegye volna, mely azonban a metamorphismus oly 

közép stádiumában van, hogy egy tiszta kőzetfaj diagnosisát 

rajta megejteni nem lehet; a gneisz-szövethez közel áll, de 

gneisznak nem mondható, hanem legfölebb finom palás gneisz- 

féle phyllitnek, erősen metamorpliisált állapotban, s úgy 

látszik, hogy az átváltozás leginkább a csillám- és a 

*) A plakitnál a kálium muta-kozik ugyan gypsz nélkül is az 

1-ső és 2-ik kísérletben, mi kálium-földpátra enged következtetni, de 

azon körülmény, hogy a 3-dik kísérletnél gypszszel igen gyorsan fo¬ 

gyott, azt tételezi fel, hogy valamely illő sav vau jelen a kőzetben, a 

mely a káliumot már az első két kísérletben bírja az eltávozásra. Az 

eredmény tehát épen nem befejezett értelmű. 
13 



204 

quarz - elegyrészen megy végliez. Helyi névnek alkalmas 

a piakit, a nélkül azonban, hogy ezt fajnév gyanánt lehetne 

ajánlani a tudományban, hol a kőzeteknél csak a normál 

vagy egészen elváltozott, szóval mindenkor a tisztán indivi¬ 

dualizálódott állapotnak kell kiindulásul szolgálni az elne¬ 

vezésnél. 

Glaukopliau-trap. A trapnak nevezett kőzet kékes¬ 

zöld, igen apró szemű, sűrű, kissé csillámló, s néha csekély 

fokban a sericitpala tele selymes fénynyel bir. Én azt Lauri- 

umban bárom hegyen gyűjtöttem, melyek mindegyikénél a 

hegy csúcsot is képezte, s mint eruptiv kőzet foglalt helyet 

a keresztül tört és felemelt phyllitek csoportjában. 

1. Ergastiria öböl a kohók mögött levő csúcs (29, 

302) Töm. 2.95. 

2. Vigla llaysi hegy (507) Töm. 2.8G. 

3. Thoriconál különféle csúcsokról. ^(55, 58, 593, 002) 

612, 622). Töm. 277, 299. 

Egészben véve tömeg kőzet, de van palás s réteges 

váladéka is. Mállott állapotban a felülete sárgásbarna, ve¬ 

resbarna. Általában szívós és csak kevéssé mállékony. 

Közelebbről tekintve egy fehér és egy zöldes ásvány 

finom szemű elegye, melyek hol egyenlő, hol különböző 

arányban lépnek fél, s e szerint a sziu is árnyalatokat 

mutat. Én rajta voltam öregebb szemű féleségeket gyűjteni, 

hogy anyagom legyen a lángkisérletekre, ez sikerült is, kü¬ 

lönösen Thoriconál, hol a fehér elegyrész kölesnyi, sőt na¬ 

gyobb szemekben kiválva is fordul elő egyes foltokban, s 

azok földpátnak könnyen felismerhetők s különösen ande- 

siunak bizonyult be, némi baj lássál az oligoklasba. A föld- 

pátdúsabb féleség tömöttsége csekélyebb, úgy hogy a fönncbbi 

legalantibb szám 2.77 is ilyenre vonatkozik. 

Feltűnnek makroskoposan még a calciterek, melyek 

a trapot kisebb-nagyobb számmal vékonyabb és vastagabb 

vonalokban keresztül kasul járják. Az ilyen helyeken élénken 

pezseg, mig más helyeken sósav pezsgést nem idéz elő. 

Gyérebben kovasav infiltrátiók sem hiányzanak. 

Némely űr falon az elegyrészek jobban vannak kije- 
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gülve, és ekkor egyszerű nagyítóval is kivehetünk sötétkék 

üveg'fényit ásványt kurta oszlopokban, melyek oldala rovát- 

kos, de a vég jól kiképződve makroskoposan soha sincs. 

Ezen ásvány a glaukophan. 

A glaukophan, miként ismeretes, eddig sak Syrában 

találtatott, és azt még Hausmau állapította meg mint fajt. 

Az egy vas-aluminium-bisilikáf nátrium s kálium tartalommal 

(Mg'O 7-9, CaO 2\,. MnO 0’5, FeO 10-9, A1203 12’2, Na20, 

92 és K nyoma, Si02 56\4, mely mint szép indigókék 

ásvány Eklogitban jön elő a Cycl adok fönebb említett szi¬ 

getén, felevet gyanánt, csillámpalában. Vele együtt veres 

gránát, zöld vagy ezüstfehér sárgaréz színbe átmenő csil¬ 

lám vau társulva. A Syrán előjövő glaukophan oly nagy pél¬ 

dányokban jön elő, hogy azt mechanikailag a csillámpala 

többi elegyrészétől elválasztani épen nem nehéz. Töm. 3\ ; 

Keménysége 5-5. Könnyen és csendesen olvad meg olivazöld 

üveggé. 

A lauriumi trap felületéről lecsípett igen apró darabkák¬ 

kal tett lángkisérletekből kitűnt először, hogy csendesen és 

könnyen olvad olivazöld üveggé, másodszor, hogy a lángot 

erősen festi nátriumra, de káliumra is, úgy hogy ennek 

mennyisége tetemes. Ugyanezen lángfestési kísérletet a syrai 

glaukopkanual is megtettem, és ott azt találtam, hogy a ká¬ 

lium tartalom egészben véve változó, de alig mondható oly 

erősnek, mint a lauriumbelinél. 

A mi azonban még határozottabban szól a mellett, 

hogy a trapban glaukophan van, az optikai tulajdonságok 

a melyekről alább lesz szó. 

Egyszer figyelmeztetve lévén láthatjuk, hogy a glan- 

kophan szintén olyan elegyrész, a mely változó mennyiség¬ 

ben fordul elő s a szerint a trap nagyban is kékes, zöldes 

vagy fehéres. A legkékebb féleségnek van a legnagyobb 

tömöttsége. 

A csiszolásnál a kőzet semmi feltűnő keménységet sem 

árul el. 

A trap mikroskopi tanulmányozása igen tisztán kide¬ 

ríti, hogy az egy methamorphismusban levő kőzet. Először 

13* 
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tekintve reá, felette bonyolódott szövevénynek látszik, csak 

több ideig és sok példányból készitett csiszolat vizsgálása 

után jön az ember reá, hogy némely tünemény állandó, más 

pedig1 egyes körülményekre szorítkozik. Rendes állapotban 

a trap egy fehér és egy zöld elegyrésznek igen tinóm szemű 

elegye, melyhez még egy kék ásvány csatlakozik. A kivé¬ 

teles állapothoz számítom azt, midőn calcit vagy quarz infil- 

tratio uralkodó mennyiségben mutatkozik erekben vagy íész- 

kekbeu. A metamorphismus ilyen esetekben nehány állandó 

eredményen kivid ezen speciális körülménynek megfelelő¬ 

ket is enged észlelni. 

A normál trapnál a tinóm szemű féleségnek vékony 

csiszolatán keresztül nézve helyenként a zöld szili a túlnyomó, 

mely a csiszolat vastagabb részein szabályialan hálózatban 

látszik elterülni, aztán jön a világos színtelen vagy fehéren 

homályos, melyet a zöld körül fog; a csiszolat vékonyabb 

részein az átlátszóság növekszik s a különleges alaki viszo¬ 

nyok jobban kitűnnek, valamint a kék elegyrész is, s mind¬ 

ezeken a mikrolithok és apró krystályok kurtább-hosszabb 

szálai szövődnek keresztül, melyek a képződésben levő ásványo¬ 

kat képviselik, azok ellenében a melyeknek tömegében fellép¬ 

nek s a melyek rovására képződnek. Itt a régi és uj elegyrésze¬ 

ket kell megkülönböztetni. A régiek között némelyik már 

nem vagy csak igen gyér esetben ismerhető fel, mig más 

még eléggé felismerhétő állapotban van meg. Ilyen a föld- 

pát, az ámbár szintén többé kevésbbé meg van támadva, 

de azért még meghatározható, s a lángkisérletben mint an- 

desin viselkedik. A plagioldasszerkezet nem árulja el ma¬ 

gát ikerrovátkok által a mikroskop alatt, de a legnagyobb 

szemek között egy esetben ezt makroskoposan észleltem. 
Egy uicollal nem változik, de keresztezett nicolok között jó 

tájékozást nyújt: a (kékes és sárgás) szilieket tarkán, de 

csak gyengén játsza, mállottabb részei alig észrevehetőig. 

Interpositiókban felette gazdag. 

A zöld elegyrésznek vannak homályos zavaros alig át¬ 

látszó, de vannak jól átlátszó részei is. Annyit bízvást mond¬ 

hatni, hogy a legbonyolodottabb viszonyok szálai ezen zöld 



20? 

elegyrészben jönnek össze, míg a kék t. i. a glaukopkan egy 

határozott jellemű s a legtisztábban kiképződött ásvány. 

A zöld elegyrész eredeti állapotát inkább csak sejteni 

lehet. Az kétféle ásvány lehetett: egy hosszúkás és egy ha- 

sonméretübb: amaz tán amphiból, emez tán biotit volt. A 

nem vagy csak némileg átlátszó zöld szinti elegyrészről töb¬ 

bet mondani, mint épen csak ezt, hogy nem vagy csak rész¬ 

ben átlátszó, egyelőre nem lehet, mert a szövet és alak me¬ 

rőben elváltoztak. Ila azonban a hosszúkás zöldes régi 

ásvány smaragdzöld színnel áttetsző, és ekkor szinelnyelést 

mutat, a mennyiben az alsó nicol forgatásakor észrevehető¬ 

ig elsötétedik, akkor van ok arra következtetést vonni, 

hogy smarag’dit, s ez volna egy áthidalás az egykori am- 

phibolra. Némely példányban, különösen az ergastiriai és a 

vigla HaySi leihelyekről valókban túlnyomó az, mit smarag- 

ditnak tarthatni. 

Fontosabbak az átlátszó s újabb képződésit zöld ásvá¬ 

nyok, ezek is többfélék, de előbb a két leggyakorabbiról 

szólok, az egyik hagymazöld egyöntetű s alakilag majd 

sik levelet, majd könnyen görbülő vonalakat s vékony szá¬ 

lakat képez. Küllemére nézve eh lóriinak tarthatni.*) A 

másik zöld ásványnak színe világosak és inkább sárgászöld, 

néha ingadoz a zöld és kék között, sőt esetleg ugyanazon 

ásvány egyik fele zöld, a másik kék s a középen a zöld¬ 

átmenete a kékbe fokozatosan tapasztalható. Ez a gl a li¬ 

le e phan, a melynek kitűnő dicliroismusa folytán némely 

helyzetben színe zöld. 

A ckloritos ásvány egy nicollal nem egyaránt viselkedik, 

némely része változatlan, más gyengén diehroitos a mennyi¬ 

ben kissé sötétebb lesz. Keresztezett nicolok között legjob¬ 

ban elárulja természetét, mert egy része csak elsötétedik, 

más szint játszik. Az elsötétedő ugyanaz, mely dichroismust 

sem mutat, a színjátszó azon ide-oda görbült vonalos szövetű 

rész mely egy nicollal is kissé sötét lett; szóval ugyanazon 

*) Készakarva nem akarom Vogelsang V i r i d i t nevével jelezni. 

Az ilyen határozatlan fogalmakra nevet készíteni felesleges, az csak 

teher a tudományra. 
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ásvány bizonyos helyzetben a keresztezett nicolok között 

csak világos és sötét lesz; más helyzetben szint játszik, ez 

valami egy optieai tengelyű chloritos ásvány, tán p e n n i n i t. 

Összehasonlítottam a zermatti penniuittal, a mely vastagabb 

táblákban oly jeles dichroismussal bir, vékony lemezkéje 

azonban mint csiszolat kikészítve színre nézve épen úgy 

megegyezik e kérdéses zöld ásványnyal, mint arra nézve, 

hogy oP lapja szerint átnézve egy nicollal épen nem válto¬ 

zik, keresztezett nicolok között csak elsötétedik. 

A hol nagyobbak a trap kőzeten az elegyrészek, ezen 

chloritos ásvány mint összegyűrődött levelek halmaza ve¬ 

szi ki magát, úgy hogy azt makroskoposan is van ok 

chloritnak tartani. A chloritos elegyrész gyérebben jön elő 

mint a sötétebb zöld smaragdit, s látszólag annak továbbra 

haladott elváltozásából ered. 

A g 1 a u k o p h a n képezi a legnagyobb s legépebb 

elegyrészt. Hosszú oszlopok leveles szövettel, melyek egyik 

véggel a zavaros fehér és zöld ásványnyal függnek össze 

mintegy mutatván, hogy képződésük azokból indult ki; az 

ellenkező vég krystályos, de annyira szabálytalan, hogy 

krystallographiai tájékozást nem nyújt. Alig egy-két esetben 

láttam a mikroskop alatt, hogy a végén két lap tompa doma 

módra összehajolva képezte a határt. Hosszában néha vo- 

vonalok mennek egyközösen, ritka esetben olyanféle kereszt¬ 

repedéseket is látni, mint olykor az augituál. Színe legtöbb¬ 

ször kék, még pedig dacára a csiszolt lemez vékonyságá¬ 

nak néha indigokék, miből aztán átmenetek vannak világo¬ 

sabb árnyalatokba, sőt vannak az igen elvékonyodott ré 

székén, vagy a mikrolithok közé leszálló egyénkék között 

színtelenek is. 

Legjellemzőbb tulajdonsága a dichroismus *), s külö¬ 

nösen a képesség egy nicol forgatásánál váltakozva kék és 

zöld szint venni fel; ilyenkor vesszük észre, hogy több olyan 

lemez, mely a közönséges fényben zöld, egy nicollal kék, 

és viszont a kékek közül több zöld lesz. Ezen képesség 

*) Miről Kosenbuscli is emlékezik (Mikroskopische Physiogra- 

pliie. Ö-12. lap) egy synii példány után, melyet dr. Fritsch-től kapott. 
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azonban csak eg'y bizonyos irányban van meg, mert vannak 

egészen hasonló küllemű hosszúkás krystályok, melyek a kék 

szint az alsó nicol forgatásánál nem változtatják meg; a kü- 

közép irányt kimutató helyzetek sem hiányzanak, midőn t. 

i. a közönséges fénynél egy és ugyanazon példánynál a zöld 

a kékbe fokozatosan átmosódik. 
Hasonló tulajdonságról győződtem meg a syrai glau- 

kophan csiszolatán: a dichroismusuál ott is egészen azon 

tünemények észlelhetők, mint itt, a különbség az egyének 

nagyságában van először, mert á syrai glaukophan mak- 

roskopos,a lauriumi mikroskopos, másodszor a syrainak anyaga 

nem oly ép, azon egyes megtámadási pontok gyakoriak, a 

lauriumi egészen ép s kivehető, hogy a képződés teljes fo¬ 

lyamatban van, azért a kőzetnek, ha nem is mindig a leg¬ 

gyakoribb, de a legjobban kiképződött elegyrésze. 

Némelykor az alak a lauriumi glaukopkannál rliombos 

vagy rhomboidos, s erről feltehető, hogy az oszlopos alak 

keresztmetszete. Az néha emlékeztet az amphibol keresztmet¬ 

szetére, de az ennél olyannyira feltűnő rliombos mezők tel¬ 

jesen hiányzanak; nagy ritkán egy-két parallel vonal sza¬ 

kítja meg a folytonosságot, az anyag rendesen egyöntetű s 

igen átlátszó; színe világoszöld, de egy nicollal sötétebb 

kék lesz, mint a főtengely irányában menő lapok, néha 

egészen feketés kéket is láttam, úgy hogy tulajdonképen 

trichoismusról lehet szó. Keresztezett nicolok között több¬ 

féle szint látunk ugyan egymásután következni, de a kék 

ekkor is mindnyája között legélénkebben tűnik elő. 

Leggyakrabban keresztül-kasul húzódik a glaukophan, 

néha hosszabb oszlopokban a zöld és fehér elegyrész töm¬ 

kelegén, ritkábban lép fel attól függetlenül. 

Az ilyen metamorphos kőzet természetében van, hogy 

a tömegben hiányzik az egyöntetűség. Szorosan véve a hány 

csiszolat, annyi féle, úgy hogy itt csak az általános viszo¬ 

nyok vannak kiemelve. Néha a calcit eres példányokban 

glaukophant nem látunk, másszor épen a calcit-ér két hatá¬ 

rán vannak a legszebb glaukophanok kiképződve, de oly 

helyzetben, hogy a calcit utólagos besziiremkezés gyanánt 

tűnik ki. Olykor bizonyos vonalas elhelyeződés van a glau- 
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kophan és e calcit között, úgy hogy a glaukophau aggregét 

a calcit-ér hosszában képződött ki. Néha nem megy he a 

calcit-érbe a glaukophau, másszor bele megy, sőt abban 

vannak a legnagyobbak. 
A Yigla Haysi trapból (312) három csiszolatot sav ha¬ 

tásának tettem ki; az egyiken conc. sósavat, a másikon 

conc. kénsavat hagytam állni 48 óráig, s azután lemostam, 

átvittem tárgy-üvegre és ícdő üveggel láttam el. Összeha- 

sonlitva egy más példánynyal vagy eredeti állapotával ki¬ 

tűnt, hogy a fehér homályos, nem átlátszó foltok észrevehe¬ 

tőig szaporodtak, továbbá hogy a zöld ásványból némely 

rész meg van támadva, más maradt mint volt; ellenben a 

glaukophau nem szenvedett változást. A sósav és kénsav 

nem mutatott különbséget a behatásnál. Egy harmadik csi¬ 

szolatot conc. kénsavval vagy 5 percig főztem, s aztán ki¬ 

mosva bántam cl vele mint fönebb. Ezen készítmény sok¬ 

kal tanulságosabb mint az előbbiek, mert a tőzés áltál 

eltávolodott egy része a fehér és egy része a zöld ásvány¬ 

nak, visszamaradott a zöldnek sötétcbb része, valamint a 

kék látszólag egészen, úgy hogy azt most sokkal jobban 

lehetett látni mint azelőtt. A fehér ásvány legnagyobbrészt mész, 

mire az mutat, hogy a savak reáöntésénél a csiszolat felü¬ 

letén lassú gyöngyözés áll be, s a íőzés után néha vonalas 

repedésekből, másszor egyes kisebb űrökből távolodott el az 

anyag, és így a visszamaradott glaukophau az idegen bu¬ 

roktól megszabadulva tűnik elő, s látni, hogy mennyisége 

meglepőig nagy. Ezen a példányon tán ll3 mennyiségét 

teszi ki a többi elegyrésznek. A zöldből a sötétcbb zöld, a 

uiit smaragditnak tartottam, visszamaradott, s csak azon 

hagymazöld távolodott el, melyet cbloritnak mondottam, s 

erről ismeretes, hogy a csiszolatból forrásban levő kéusav 

eltávolítja. A földpát alig szenved változást. 

A legszebb glaukophanokat a Vigla Haysi trapban 

találtam, az Ergastiria-öböl közeli csúcsáról való trapban 

sűrűn vannak, de aprók, legkevesebbet a thoricoi trap szol¬ 

gáltat, de különben ez legérdekesebb a különféle zárvány 

végett. 
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(Iránát szemek is jönnek elő elvétve a trapbau, szép 
vérpiros szinnel. A vékony csiszolatban ezen szemek iso- 

tropok. Ritkán látni zöld nem-átlátszó elegyrészhez csatla¬ 

kozva fekete nem-átlátszó szemcsés vagy koszszukás ásványt, 

valószinüleg magnetit, olykor pyrit is jön elő, sőt Cor- 

della ga leni tét is említ. A vékony csiszolatban mutatkozó 

színtelen hosszúkás mikrolitbok egy része apatit, a mellett 

szól az a körülmény is, hogy a kőzet légenysavas oldatában 

molybden-ammon-nitrat sárga szemcsés csapadékot idéz elő. 

A Tkoriko hegység trapjában egy világos szinü tömeg 

van kiválva, melyben a fehér ásvány annyira túlnyomó, 

hogy első tekintetre valami felsitérnek hajlandó az ember 

tartani. Közelebb tekintve azonban lencsével kivenni benne 

a vérpiros gránát és sötétzöld smaragdit szemeket, úgy hogy 

azt egy Eklogit-féle kiválásnak tarthatni. A gránát erősen 

üvegíényü, törése kagylós; vékony csiszolatban szintén sö¬ 

tétpiros és isotrop. A zöld ásvány erősen változásnak van 

indulva, rendesen rost íinomságu szálakra oszlik fel, a me- 

lek néha a főtömfgtől elhajolnak. Az egész alak egyenközes, 

de rosszul határolt; olykor azonban emlékeztet még az am¬ 

páiból szövetre, jobban, mint a trap példányok, és ekkor 

egy nicollal el is sötétedik jól, úgy hogy a zöld ásvány egy 

részét van alap az amphibollal hozni összeköttetésbe és 

smaragditnak nevezni.*) Más része a zöld ásványnak itt is 

inkább a biotitra vezetendő vissza, úgy szöveténél, mint 

némi alaki viszonyainál fogva, nevezetesen látni felismerhető 

romokban oP lapokat, valamint coP szerint átmetszeteket 

sűrű vonalú szövettel, és elsötétedéssel egy nicol-forgatásnál. 

Ki vaunak válva helyenkint ezen eklogit-féle kőzetben 

vas által többé-kevésbbé sárgás barnára festett sugárköves 

halmazok, melyek a szin erősség arányában egy nicollal 

elsötétednek, s igy tán akt in öli t h na k tarthatók. Ez 

volna azon harmadik zöldes ásvány, melyről már fentebb 

említés volt téve, de a mely a vas oxydátioi fokozata változ- 

*) Összehasonlítottam a Weissenstcin (Fíchíel hegység) lelliely- 

tét ismert eklogit csiszolatával, ebben a smaragdit az amphibol szöve- 

és dicluoiő rlsmusát kitünően mutatja, néha krystályköralakja nincs. 
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tavai sárgára barnára is változik. A szálak színtelen részein 

ilichroismus sem mutatkozik. 

Az alapanyag- ezen eklogit-féle kiválásban különféle 

ásványok finom szemű elegye, ezek között a glaukoplian is 

foglal helyet, ele igen apró krystályokban, a melyek azonban 

néha már magokban is kékek, máskor színtelenek, de egy 

nicol forgatása mellett megkékülnek. Kiszedhető földpát is 

van, és az a lángkisérletben itt is audesiunak bizoyult be. 

A sósavas oldattal tett lángkisérletből az tűnt ki, hogy 

ezen fehér alapanyagban valami borsavas ásvány is van, a 

láng a bor zöld színét mutatta. 

Az eklogit-féle kiválás fehérebb féleségeiben a quarz- 

infiltrátio erős, az abban nehány miliméternyi lemezeket vagy 

ereket képez, melynek anyaga fehér, nem olvad, a lángot 

nem festi, és szódával pezsgés közt tiszta üveggyöngy- 

gyé lesz. 

Az eklogit-féle kiváláson kívül Thoriko-nál a trapban 

vannak földpátkiválások is részint keskeny kurta erekben, 

részint csekély fészkekben. A szemek olykor borsó nagysá¬ 

gnak, s a földpát a legegyszerűbb 0 lapu összalaklatot mu¬ 

tató rhomboidos alakok aggregátja. Iker-rovatkosságot csak 

egy esetben találtam. A szin szennyes fehér, a fény és ke 

ménység, valamint a hasadás meg van, az anyag egészen 

ép. A lángkisérletben andesinnak mutatkozik hajlással oli- 

goklasba, úgy hogy ez nem más, mint a kőzet belsejéből 

űrökbe transportált földpát, a mely ott felolvasztatott, ki¬ 

tolatott és itt kijegülve, az űrt kitöltötte. 

A glaukophan-trap általános elemzését Lauriumban 

Dietz Ede ur, a metallurgiai társaság kohóvegyésze, vitte 

véghez 1876-ban, s néhány nap előtt volt szives megküldeni 

levélben az eredményt felhasználás végett dolgozatomnál. A 

leihelyről csak általában mondja, hogy „Laurium“, de való¬ 

színű, hogy a közelebbi két leihely az Ergastiria melletti 

csúcs, vagy a Vigla Haysi szolgáltatták az anyagot. A vizet 

külön határozta meg, s abból az látszik, hogy csekély 

mennyiségben tartalmaz valami hydrosilikátot is. A kőzet 
egészen basisos. 
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Viz 100 C. foknál 0.25 

„ 500 C. foknál 2.75 

CaO mész 9.45 

M90 magnesia 3.50 

ai.A timföld 17.15 

FeO vasélecs 12.60 

Si02 kovasav 47.60 

Ka20 káli 1.60 

Na20 nátron 3.40 

98.30 

Ezen általános elemzési eredményben a positiv elemek 

között a mész mennyisége tűnik fel, s összhaugzásban áll 

azon észlelettel, mely szerint ezen anyag infiltratiója a rnó- 
tor a metamorphismus vezetésében. A dioritok általános ve- 

gyelmezési számaihoz ezen számok közül igen közel állanak 

az alkáliak, a vas és timföld, de kisebb a kovasav és na¬ 

gyobb a mész valamint a viz, s ez az elegyrészekben meg¬ 

indult anyagváltozásban találja magyarázatát. 

A kőzet neve. Minthogy valamely kőzetnek a ne¬ 

vet rendesen az ásvány associatio alapján adjuk, ezt itt 

tenni annyiból nem lehet, mert az elegyrészek nincsenek 

normál állapotban, hanem azokban egy olyan elváltozás fo¬ 

lyamata indult meg, mely be nem fejeződött, és igy át¬ 

meneti állapotokat is tüntet ki. Ennél fogva a trap elnevezés 

épen az ő határozatlanságánál fogva ajánlja magát általá¬ 

ban, különösen pedig a legépebb, legnagyobb, legfeltűnőbb 

és legjellemzőbb elegyrész a glaukophan, még hozzá csa¬ 

tolva a glaukophan-trap nevet szolgáltatja, mely elegendő 

arra, hogy tudjuk, miszerint ezen speciális, de a methamor- 

phismus folyamatában levő eruptív kőzetről vau szó. 

A glankophau-trapban a földpát az egyedüli ásvány, 

mely magát tartja az ó ásványok közül, mig társairól gya- 

nithatni, hogy biotit és alárendelten amphibol lehettek. Ezen 

két utóbbi szolgáltatta részben a smaragditot, részben a 

chloritot, mig ugyanazok és részben a földpát járultak a 

glaukophan képződéséhez, melybe a többi közt, nevezetesen 

a kálium jött a biotitból, a nátrium a földpátból. Idegen 
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anyag* s mindenek fölött a mész infiltrátioja volt a meg* 

indító ok, s erre oly vulkáni környéken, mint Görögor¬ 

szág, melynek bizonyos mélységében a kőzet változás és 

képződés jelentékeny mértékben megy véghez, bő alkalom 

volt és részben van. Magán a mészpalán is oly tisztán látni 

a hely színén, hogy a réteg egy része még mész, mása már 

átváltozott, csak az alak maradott, de a vegyidet kovasa¬ 

vassá lett. Az eredeti kőzet tán valami diorit volt, melyből 

csak az andesin tartja magát, míg az amphibol és biotit a 

pusztulás végszakában vannak. Az uj ásványok a smaragdit, 

glaukophau, chlorit és esetleg az aktinolith, gránát. 

Ezen glaukophan-trap eddig az irodalomban a követ¬ 

kező nevek alatt fordult elő. Legrégibb adat tudtommal 

Rnsseggeré (1839), ki arról azt mondja, hogy Thorikonál a 
palák és a meszekből c 1 o r i t o s s e r p e n t i n emel¬ 

kedik ki kúpban. Gaudry a pikenui kövületek leírása alkal¬ 

mával zöld kőzetnek mondja, mely a ser p entiuhez 

hasonlít, de réteges.*) Cordella (1875) úgy nyilatkozik, hogy 

a Latinam légyakoribb kőzete egy amphibolos vagy trap 

kőzet, minőt Németországban Gr ü n s t ei n n a k neveznek. 

Én a fennebbi indokolással g 1 au k o phan-t r a p - 

n a k nevezem. 
A glaukophan-trap tehát eredetileg valami diorit-féle 

eruptív kőzet lehetett, mely messzire haladott metamorphis- 

ums következtében jelenleg smaragdit, glaukophan és ande 

sin aprón krystályos sűrű, részben rostos, részben szemcsés 

s a relatív arányban váltakozó elegye ; ezekhez csatlakozik 

chlorit s gyérebben gránát, mig közöttük calcit hol vonalo- 

san, hol szemekben foglal helyet. 

*j „Dans le Laurium du coté de Porto Thorico et sur le versant 

oriéntal de l’Hymette prés de Leopisi on voit des roches vertes, qui 

ressemblent parfaitement á des serpentines, mais qui sont bien strati- 

fiées et en couches concordantes avcc les autres assises séden!aires. 

II arrive fréquemment que les roches modifiées prennent un aspect de 

roches massives non feuilletéez, qui au premier abord, pourrait les fairé 

considérer comme des produits d’ épanchements.11 



215 

Jelentés a „Frusca-Gora-4 hegységben tett geológiai 
gyűjtés- és kutatásról. 

P o p o vi t s Y. Sándortól. 

(Megismertetett a m. földt. társ. f. évi május 17-iki szakgyülésén.) 

A tek. magyarhoni földtani társulat választmányának 

azon megtisztelő megbízásában részesülvén, hogy a „Frusca- 

Gorában“ geológiai gyűjtést s kutatást tegyek : ismételve 

rándultam ki ezen hegységbe; kirándulásaim alkalmával 

különös tekintettel voltam a kőzetek s képletek kiterjedé¬ 

sére az egyes tájakon s ezek alapján van szerencsém a 

következő jelentést előterjeszteni: 

I. 

Az eruptív kőzetek. 

Az eruptív kőzetek sorában mindenekelőtt a tracliy- 

tot említem fel. — Mint tudva van, e kőzetnek a „Frusca- 

Gorában“ három lelhelye ismeretes: a lédincei és rakováci 

völgyben s a péterváradi sziklán. 

A lédincei és péterváradi trachytról közöltetett már 

egy pár sor (Földt. Köz5. 1873. 94. 1.) s dr. Szabó József 

egy. tanár ur be is mutatott a társulatnak néhány, álta¬ 

lam küldött példányt; mindazonáltal bővebben fogok róluk 

szólani. 

A lédincei völgyben a trachyt igen erősen ki van fej¬ 

lődve. Az általam bejárt helyek ezek: „C r u i csői t“, a 

Lédincétől délnyugatra eső kúp; ennek áteleuébeben nyu¬ 

gatra emelkedik a „K amená r“, a „L u k i n s z v e t a c“ 

és „na Sztojanovom g r o b u“. Innét kelet felé is 

lép fel a „K raljevszka s t o 1 i c a“ hegy körül s 

az utolsó kamenitzi patakban (cserevic felé menve) nem egy¬ 

szer találni hömpölyöket belőle, melyek csak is ezen keleti 

rész felől lehetnek. 

Nagyobb mérvben csak négy helyen van feltárva: két 

helyen a „Crui csott“-on s két helyen a „Kamenáru-on. Az 

előbbi két bánya rég óta használtatott, bennük csak igen 
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mállott kőzet fordul elő; a másik két bánya pedig 1873 bau 

lett feltárva, nem messze a két élőbbemtől, épen a „vra- 

toszki“ és „kamenarszki“ patakok összefolyásánál. Csak is 

itt lehet tiszta, ép példányokat kapni. A tracliytot a kör¬ 

nyékbeli építkezésekre, kövezet- s kavicsozásra használják. 

Újvidék városa njabb kövezetét e kőzet teszi. 

A lédincei tráchyt valószínűleg a Kréta képletből 

ütötte ki magát; én legalább közvetlen érintkezésben vele 

találtam sötétkék palás agyagot s nagyszerűit, pyrites szür¬ 

ke homokkövet. 

A lédincei trachyt krystályosnak, néha porphyrosnak 

mondható. Ép állapotban füstszürke, alapállományában 

nem ritkán találni 1/a hiivelyknyi hatszögű táblákban 

kivált földpát-krystályokát, úgyszintén amphibolt, hosszú, 

feketesziuű, vékony krystályokban s gyakran hatszögű 

magnesia-csillám pikkelyeket. Gyiijthetni továbbá számos 

példányokat, melyekben a mondott részeken kívül a 

quarz is szabad szemmel látható s vagy apró szemek¬ 

ben, vagy mogyoró, sőt diónagyságú gömbökben vált ki. 

A kőzet magába zárt igen sokszor nagyobb darabokból 

álló csillámpalát, a calcit pedig közönséges s vékony ere¬ 

ket képez benne. 

A kőzet tömöttségét két mérésnél 2'66-nak (a világo¬ 

sabb példányoknál) és 2'72-nek (a sötétebbeknél), tehát 

középértékben 2'69-nek találtam. 

E tracliytot először meghatározta dr. Szabó egy. 

tanár ur*); a már fennemlített s macroscopiee is látható 

részeken kivid találtatott benne sok magnetit és augit. 

Későbben vizsgálta dr. Doelter C. is**) s microscopi 

szerkezetére nézve feleuiliti (Yerhandl. d k. k. geologi- 

sclien R.-A. Jahrgang 1874; a 60. old.), hogy sok ortho- 

klas (sanidin) van benne, hogy plagioklast is látni s vala¬ 

mint a dr. Lenz által gyűjtött rakováci példányoknál, úgy 

*) L. Földt. közi. 1873, 4. sz. 

**) Azon darabok, melyeket Nedeljkovics tanártársain Becsbe 

küldött s Doelter vizsgált, Lédincéről s nem Kakovácról valók. 
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itt sem talált quarzot. Megemlítem, hogy az általa vizsgált 

s az általam is látott példányokban a quarz microscopiailag 

sem vala kivehető, mi igazolni látszik dr. Szabó ur véle¬ 

ményét, hogy a kovasav nem járta keresztül a kőzetet 

egyenletesen. 

Legújabb időben e kőzet ismét vizsgálat alá vétetett 

a budapesti egyetem ásványtani intézetében s némely da¬ 

rabnak diagnosisát, melyet Schafarzik úr határozott 

meg, dr. Szabó tanár úr szives közlése után adom itt. 

a) Egy, a „kamenári“ bányából vett darab górcsői 

csiszolatban ezt mutatja: 

A m p h i b o 1 van néhány nagy, de igen pusztulásnak 

indult krystálykában, egy-két helyen keresztmetszete is 

megvan, mely turmalin alatt jellegesen elsötétül; némely 

helyek az elsötétedést nem mutatják. — Augit igen sok 

van benne, nagyobb s kisebb krystályokban, melyek ke- 

resztülkasul fekszenek az alapanyagban. Az augit jelleges 

m a g n e t i t-zárványai megvannak, azonkívül az alapanyag¬ 

ban is előfordulnak. — A földpát üveges, repedéses, po¬ 

larizált fényben a kerületi vonalakat szépen tünteti fel. 

Van egy ikerrovátkos, elmosódott kerületű üveges földpát, 

határozottan plagioklas. — Az alapanyagban is előfordul¬ 

nak kisebb földpát-plagioklas-ikrek, s úgy látszik, hogy az 

egész mosaik színjátékkal biró alapanyag ilyen apró elmo¬ 

sódott szemű plagioklasikrekből áll. — Kitünően ikerrovát¬ 

kos földpátok. Azonkívül szórványosan előfordulnak az 

alapanyagban hosszúkás, néha gömbölyded, homályos ké¬ 

kes, apró ásványok, melyek polarizált fényben elsötétednek, 

s megvilágosodnak, szövetében szabályos liasadékokat, nem¬ 

csak keresztrepedéseket látunk, belseje telve van magnetit- 

porral. Nyoma a fluidál szövetnek. 

b) Egy másik, ugyanonuét vett darabban uralkodó az 

a m p h i b ó 1, nagy, többnyire főtengelyiráuyú metszetei kö 

zepükön elváltoznak , kerületükön magnetit - sorokkal 

környezve; az elsötétedés tökéletes. Néhol az amphibol 

már egészen átváltozott, nem hagyván vissza egyebet va¬ 

lami zöld ásványnál és sűrűén egymásmellet! álló magnetit- 
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halmazt. — Az augit alárendeltei)!) az amphibolnál, hosz- 

sznkás alakja s világos zöld sziue könnyen felismerhetővé 

teszi, belsejében magnetitszemek s h á m a t i t festanyag. 

Egyénei kisebbek az ampkiboléuál. A f ö 1 d p á t o k, pla- 

gioklasok, sokkal alárendeltcbbek mind alak, mind rneny- 

nyiségre nézve az augit s amphibolnál. — Az alap¬ 

anyag finomszemíí földpátokból áll, szinjátéka gyenge. 

c) A „Kamenár“ begygyei szemközt, a patak feneké¬ 

ről szálban lelt darabok egyikénél ez találtatott: az erősen 

íőszlányos a m p li i b o 1 o k n a k egy pár igen nagy keresztmet¬ 

szete van, színe világos fahéjbarna, turmalin alatt jellegesen 

clsötétedik. A foszlányok közt sok nagy magnetit szem 

foglal helyet. Ezeken kivid előjönnek kisebb keresztmetsze¬ 

tei a biotitnak, s azonkívül egy pár sötétebb szinti oP 

keresztmetszete. — Az augit uralkodó elegyrésze ezen kő¬ 

zetnek, kisebb-nagyobb krystályok keresztmetszetei vastag 

keresztrepedésekkel bírnak. — Magnetit részint a biotit 

foszlányok közt, részint az augitokban, részint az alap¬ 

anyagban, hintve fordul elő. Az alapanyag földpátos, az 

döbbeni (b alatti) szilijátékával. Itt-ott látható nagyobb 

földpát-egyén, viselkedése nem vehető ki, mivel nagyobb 

egyén nem került a csiszolatba. — Quarz nincs a csiszo¬ 

latban. Nyomai a fluidál szövetnek. 

d) Egy másik darabban ugyanezen helyről: uralkodó 

az augit. Az amphibol-romok— mint a b) alattinál — 

alakjai kivehetők, de el vannak változva sok magnetitra. 

Az augit mindenütt ép, néha belsejében nagy magnetitsze¬ 

mek et tartalmaz; azonkivül a magnetit hintve s jókora 

nagy szemekben fordul elő az alapanyagban. A t ö 1 d p a - 

tok épek, többnyire kicsinyek s plagioklas viselkedésitek. 

Egyes, az alapanyagtól különvált szemeken kivid, magát az 

alapanyagot is alkotják. Van egy pár orthoklas földpát is, 

melyek szinjátéka egyöntetű. Előjön egy épnégyszögény 

alkakú, szürkéskék színit darab, széleiu, s hossztengelye irá¬ 

nyában s közepén a szili sötétebb, rövidebb átlója irá¬ 

nyában keresztrepedések, és— nagyobb nagyítás mellett 

függélyes repedések látszanak rajta. Belsejében néhány 
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mágnetitzárvány jön elő. Dichroismus nem mutatkozik. Po¬ 

larizált fényben szinjátéka igen élénk, sötét ibolya s világos - 

zöld; a többi, ehhez hasonló szinü alakok oly kicsinyek, hogy 

szinjátékuk nem tűnik elő, csak egyszerűen elsötétednek. 

Egyszerű fényben az alapanyag szennyes fehérnek látszik 

s elmosódott szélű plagioklas ikrekből áll, e miatt szinjá¬ 

téka mozaik forma. Itt szintén mutatkozik fluidál szövet. 

Az e kőzetekben kimutatott ortkoklas, lángkisérletileg 

a loxoklassorba tartozónak bizonyult be. 

Végre a teljesség kedvéért fölhozom itt, hogy dr. 

Koch A. kolozs. egy. tanár úr tőlem kapott darabokat 

szintén csiszolatokban vizsgált. — Górcső alatt, mondja,*) 

szürkés áttetsző, elmosódott krystályos alapanyagban ki¬ 

válva láthatók : határozott orthoklas-metszetek, néhány 

ikersávos plagioklas, kevés sárgászöld a m p h i b o 1 és 

sok fűzöld augit, erősen szétroncsolva és aprózva; to¬ 

vábbá meglehetősen sok b i o t i t és sok m agnetit- 

krystály. Végre láthatók még az alapanyagban és az 

elegyrészek közt elhintve sok apró, szürke, átlátszatlan sze¬ 

mek és foltok is, mefyek sósav rácseppentése után erő¬ 

sen pezsegve feloldódtak, tehát mészpátnál egyebek 

nem lehetnek. Találta továbbá még a titanitnak egy 

fél m. m. hosszú, mézsárga krystálykáját, sanidinba benőve. 

Ezen eredmény után dr. Kocli ur a lédincei trachy- 

tot is „doleritos phonolitlV-nak hajlandó tartani, mint ezt a 

rakováciról igyekezett bebizonyitani.**) 

2) A „Frusca-Gora“ trachytjának egy másik kitörési 

helye a péterváradi sziklán van: itt az 1872-ik év nyarán én 

fedeztem fel. Ugyanis azon időben Nedeljkovits István ta¬ 

nártársam kíséretében többször látogattam meg a pétervá¬ 

radi sziklát; különösen gyűjtöttem azon pontokon, hol épen 

a serpeutint fejtették. E pontok a szikla nyugat-délnyugati 

oldalán vannak, azonnal az országút mellett. A fejtett da- 

*) L. Föleit. Közi. 1876. 2. és 3. szám. 
**) L. Akadémiai értekezések : dr. Koch „A rakováci Sanidin- 

trachyt és földpátjának vegyelemzése.“ V kötet, XT. szám 

14 
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rabok közt igen felttint tarkaságánál fogva egynéhány, 

több mázsára menő darab, mik, tüzetesebben vizsgálva, 
trachytnak mutatkoztak. Egy későbbi alkalommal ismét 

ott lévén, már apró darabokra találtam szétzúzva mind a 

tracbytot, mind a serpentint, mert a sziklát az országút kavi¬ 

csozására fordítják. Látván ezt, felemelkedtem azon helyre, 

hóimét a nagy darabok szakittattak, de nagy sajnálatomra 

ott teljes tracliyt-telért már nem leltem: nyilvánvaló, hogy 

a telér nem vala tetemes vastagságú s valamint az döb¬ 

beni, ngy azon (1872.) évi kőfejtések által egészen lefej¬ 

tetett. így nekem akkor csakis azon egynéhány kézipél- 

dánynyal meg kellett elégednem, miket a felfedezés pillana¬ 

tában gyűjtöttem. Mindazonáltal én nem késtem s nem ha¬ 

boztam, hanem felküldtem a példányokat dr. Szabó egy. 

tanár úrnak, ki azokról a földtani társulat egyik, 1873-iki 

ülésében jelentést is tett. 

A mondott körülménynél fogva megtörtént azután, hogy 

dr. Koch tanár úr sem találhatott tracbytot, midőn az 

1873-ik tavaszán velem kirándult a sziklára, mi őt arra 

bírta, hogy kijelentse,*) miszerint „az egész közlés — (t. i. 

az én közlésem a felfedezett trachytról) — tévedésen ala¬ 

pult s hogy a Szabó tanár úr által „péterváradi trachyt“ 

név alatt leirt kőzet valószínűen szintén csak Lédince vidé¬ 

kéről való. Nem akarom vitatni, mennyire jogosult volt dr. 

Koch tanár úrtól, ki a k k o r sem a lédincei, sem a pétervá¬ 

radi tracbytot még nem látta volt, egy egyszeri, igen rövid 

kirándulás után a tévedést „nyilvánvalónak" tartani, csak 

azt jegyzem meg, miszerint én azontúl bejártam az egész 

sziklát, mig végre az 1872-iki márczius 22 én sikerült fel¬ 

lelnem egy uj pontot, hol a trachyt vastagabb telér- 

b e n tör keresztül a serpentinen s igy a „meglepő 

felfedezést" — ha szabad dr. Szabó tanár úr szavaival él 

nem — minden kétségen kívülivé tettem. Ezen uj pont a 

várbeli sörház előtt van, a vár délnyugati oldalán. Itt gyiij- 

*) L dr. Koch A „.Jelentés a „Frusca-Gora“ hegységben tett 
főldt, kutatásról", kül. lény. 48, 1, 
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töttem a példányokat a t. társulat részére, valamint gyűj¬ 

tött dr. Szabó tanár úr is, ki e pontra az 1874-ik év augusz¬ 

tusában ráudult ki. Ez a kőzet története. 

A péterváradi trachyt a legépebb példányokban vere- 

ses-szürke. Alapanyaga középszemű s benne szabad szem¬ 

mel is igen jól kivehetni a nagy számban jelenlevő amplii- 

bol krystályokat, a quarzot s a földpátot. 

Az amphibol mascroscoposan vékony, hosszúkás krys- 

tályokban mutatkozik vagy rövid oszlopokban fekete szili¬ 

nél. A quarz apró szemekben van jelen s azonnal elárulja 

magát fénye által. Színe fehér, de gyűjthetők példányok, 

melyekben a mogyorónagyságu szemekben kivált quarz szép 

viola színben ragyog. Némely példányokban ismét alig lát¬ 

ható szabad szemmel. A földpát már 1873-ban kétfélének 

találtatott; a legújabb górcsői csiszolatokból pedig Sckafarzik 

úr a következő diagnosist nyújtja. 

a) Egy, a serpentinen keresztültörő tracbytpéldánynál 

ez van: egyszerű fényben nagy amphibolok, melyek 

néha szép krystályokban jönnek elő. — Biotit van meg¬ 

támadott állapotban, valami hydráttá átváltozó félben, mag- 

netit kiválása mellett. Ma gn étit az alapanyagban elég 

nagy szemekben, szórványosan jön elő, melyek többnyire 

alakjaik metszeteit tüntetik fel. Pyrit (némely darabon 

szabad szemmel is látható) egy-két szemben, felső világítás¬ 

nál sárga, fémfényű. Kevés li a m a t i t. Quarz egy élesen 

kivehető kis hexagonbau. Az alapanyag anisotrop, mosaik- 

forma színjátékkal, a darabkák egymásba folyni látszanak ; 

szinjátéka szürkés, kékes és barna. (A csiszolatban nincs 

földpát.) 

b) Egy másik, ugyanonnét vett darabban van: egy- 

pár nagyobb a m p h i b o 1, köztök egy nagyobb hosszmetszet, 

mely egy irányban tünteti fel a repedéseket; turmalin alatt 

elsötétül. A b i o t i t o k szintén nagyok, de foszlányosak, 

egész példányt ritkán találni. Átváltozása nem annyira fel¬ 

tűnő, mint az előbbié. Ma gn étit hintve mindenütt az alap¬ 

anyagban. Biotitban egy q u a r z hexagon bezárva. F ö 1 d- 

14* 
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p á t egy nagy példányban, de több apróbb darabban is jö 

elő, melyek azonban mállottak, fehérek s fénytelenek; szin- 

játéka mozaikforma, kék és sárga, a perifériális vonalok 

kivehetők, hasadást nem látni. Quarz szintén csak egy pár 

található az alapanyagban, a jelleges színjátékkal, tehát 

elegyrészét képezi. Az alapanyag az előbbinél finomabb 
szemű, különben vele egyforma viselkedésű. 

c) Egy harmadik csiszolata a serpentiu legközelebbi 

szomszédságában letört, saját szerű módosulatban 

levő trachytnak, ezt mutatja : amphibolo k, melyek 

átváltoznak. A föld pút igen mállott, alakja még meg van, 

színjátékkal csak egyes részeken bir. Magnetit hintve az 

alapanyagban. Q u a r z kis szemekben. Nagy magnetitek, 

melyek felületükön limonitkéreggel vannak bevonva, 

mely környékét festi. Vau benne egy quarzér. Pyrit 

egyes szemekben, mely szintén limonittá változik át kerületén. 

Láugkisérletileg a földpátok orthoklas (loxoklas) és 

oligoklasnak találtattak. 

A trachyt tömöttségét többszöri mérés után 2'692-nek 

kaptam. 

A lédincei s péterváradi (és további folytatásban a 

rakováci) trachytokat illetőleg, dr. Szabó tanár úr szives 

levél-közlése szerint, azok koránt sincsenek normál állapot¬ 

ban ; valószínűleg a z o k m ind őrt h. o 1 ig. q uar ztr a- 

chytok, azon különbséggel, hogy némelyek, mint péld. 

a péterváradi kevesebbé, a lédincei pedig jobban van 

elváltozva, még pedig magasabb hőség által, a mire utal a 

durván kivehető fluidál-sző vet és a jól kiképződött augitok. 

Az áttörési viszonyokat mutatja a mellékelt, általam 

készített rajz; a serpentint jelez, b atrachytot, c a legfelső, 

gyeppel fedett sziklarészt, cl—c az országutat jelzi. 
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A trachyttelér aljánál 5—6 m. hosszú, félbeszakasztya 

egy nagyobb serpentin darab által. Fölfelé, hátra felé hú¬ 

zódva felér egészen a várfalakig. Tömegében itt-ott vékony 

serpentinerek vannak beszorulva, s ezek, valamint az ol¬ 

dali serpentin darabok érintkezése határán a trachyt saját- 

szerüen van módosítva. Legépebb a telér közepén, mig az 

alján meglehetősen mállott. 
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E tracliyt csak tudományos becscsel bír; ha nagyobb 

tömegben tódult volna fel, szépségénél fogva építkezésekre 

s faragványokva igen alkalmas lenne. 

3. A rakováci trachyt vizsgálatával leginkább Dr. Koch 

tanár ur foglalkozott; górcsői szerkezetét egy ízben Dr. 

Doelter is adta. *) Mindezen vizsgálatok a rakováci patak 

keleti ágában (melyet a lakosság „veliki potok“ névvel je¬ 

löl) kitört trachytra vonatkoznak, míg á nyugati ág felől 

(ez ágat „mali-potok-“nak hívják) legújabban dr. Koch 

szintén lelt trachyt darabokat. Magam a rakováci patak trachyt- 

ját már 1872-ben észlelőm, legutóbbi napokban pedig sike¬ 

rült a patak nyugati ágától jobbra a trachyt egy új kitörési 

pontját constatálnom. 

Dr. Doelter a patak keleti ágából származott trachyt 

csiszolatában ezt találta: igen sok amphibolt barnaveres 

s zöldes metszetekben, itt ott elváltozva; a polarizált fényre 

nem hat; igen gyakran ma gnet ittál telve. Angi tót a 

csiszolatban nem lehetett, észrevenni. F ö 1 d p á t részint pla- 

gioklas, kitünően lemezes szövettel, részint kettős lemezű met¬ 

szetek, részint pedig egyszerű lemezek, tehát sanidin. 

Ezen kívül talált, habár ritkán magnetitot, biotitot. 

Quarzot nem. Az alapanyagot krystályosnak tekinti s ta¬ 

lán apró földpátokból állónak véli. Mindezek alapján a 

kőzetet a m p h i b ó 1-an desitnak veszi. 

Dr. Koch, észleletei alapján e kőzetet „doleritos pho- 

nolit“-nak nevezi, az általa véghez vitt vegyi elemzés folytán. 

Áttérek most saját észleleteimre. 

A „mali potok“ mentében felfele haladva, valami 1ji 

órányira a a falutól, a „Krvavics“ nevű hegynek keleti al¬ 

ján s az utón szemünkbe tűnik több darab, meglehetősen 

ép trachyt. **) E helyen a „mali potok“ keletnek kanya¬ 

rodik, Htunkról pedig jobbra egy új út visz fel a „Krvavics“ 

hegy gerincére. Már ezen utón lehet gyűjteni számos tra- 

*) L. Jahrb. d kk. g. R. A. 1873. Bd. 23. 303 old. 

**) E helyet nevezi dr. Koch a Stolice hegy keleti lejtőjének. 

Az én informatiöm után a hegyet Krvavicsnak hívják : a Stolice hegy 

pedig a Duna felől van. 
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chyt darabot; felérve pedig a „Krvavícs“ begy csúcsára s 

lejtőjére, két-bárom helyen lehet a tracliyt kitörését egy ho- 

mokkövön keresztül észlelni. Innét sem éjszakra, sem nyugatra 

a Dumbovo felé, sem délre nem lelni többé trachytot. Való¬ 

színű tehát, hogy a „Krvavics“ hegy képezi a tracliyt kitö¬ 

rések határát nyugat felé, a mennyiben a dumbovai patak 

völgyében, mely a „Krvavics“ tőszomszédságában van, sem 

dr. Kochnak, sem nekem nem sikerült eddig trachytot lelni. 

Ezen trachyt a hegyen mállott, sötétbarna kinézésű, 

a lejtő alján gyűjtött példányok szintén mállottak, de az 

elegyrészek némelyike mégis szabad szemmel is vehető ki. 

Nevezetesen az egyik példány piszkos szürke szinti, az alap¬ 

anyagban fénylő pikkelyek csillámlanak, miket változásban 

levő földpát krystályoknak, biotit lemezeknek tartok. 

Látni ezenfelül apró fehér és viola szinti szemeket, miket 

quarzszemeknek vagyok hajlandó tekinteni. Általában kül¬ 

lemre nézve a darabok nem igen különböznek a mállásnak 

indult lédencei trachytdaraboktól. 

Minthogy a dr. Koch által, a patak nyugati ágában 

szedett darabok csak is ezen új lelhclyről lehetnek, átveszem 

tőle azok górcsői szerkezetének leírását. Ugyanis a legüdébb 

daraboknál a szürkés áttetsző alapanyagban kiválva lát¬ 

ható : nagy s a n i d i n-metszetek ; néhány nagy p 1 a g i o- 

klas-metszet; rozsdabarna anyaggá mállott amphiból és 

a u g i t -metszetek ; m a g n e t i t-krystályszemek meglehetős 

bőven. Más darabokban talált k a o 1 i n o s í ö 1 d p á t o t, 

fűzőid a u g i t o t, sok magnetitot s ferritet kiválva.*) 

A kőzet tömöttségét a csúcsról szedett példányoknál 

2-66-nak, az alján szedetteknél pedig 2'43-nak találtam, kö¬ 

zépértékben tehát 2'54. 

Tekintetbe véve a rakováci és lédincei trachyfok elegy¬ 

részeinek minőségét s az igen közel álló kitörési viszonyokat, 
úgy hiszem, nem mondok valami lehetetlent, ha a rakováci 

trachytot a lédinceinek folytatása gyanánt tekintem. 

'*') L. ,,Uj adatok a „Frusca-Gora“ fülűt, ismeretéhez “ 
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A tracliytokon kívül volt alkalmam észlelhetni még' 

s er p e n t i n t, g a b b r ót, gránitot és egyéb eruptív kő¬ 
zeteket. 

1. A pé terv aradi serpentin egy magányos tömzsöt 

képez. A kőzet színe fcketés vagy tiszta zöld színű, s szá¬ 

mos zöldes pikkelyekkel borított. A kőzetdarabokban igen 

kivan fejlődve a pyrit, gyönyörű ezüst-, vagy sárgás szinti 

bexaederekben. Gyakran találni nagyobb részleteket, hol olaj- 

zöld epidot-krystályok váltak ki. Végre az egész tömzs keresztül 

kasul van átjárva sárgás vagy hófehér calcit és quarz erek¬ 

től, mely utóbbi két ásvány összeforrva képezi azokat, lígy 

hogy ritkán kapni ealeitot quarz nélkül s viszont. 

Ezen serpentin csiszolatának diagnosisát Scha farzi k 

úr ekkép adja : az alapanyagban láthatók hosszú vaskos, 

egyszerű fényben világos barna tömegek, melyek számos 

kereszt-repedésekkel bírnak s polarizált fényben az augitos 

ásványok szinjátékával bírnak, valószínűleg bronzitok(?) 

M a g n e t i t hintve. Itt-ott világos smaragdzöld rostos 

szövetű darabok — serpentinek, polarizált fényben iso- 

tropoknak mutatkoznak, néha belsejük össz-vissza kuszáit vé¬ 

kony tűkkel van telve, melyek élénk színjátékkal bírnak 

(piros és zöld). A serpetinben is találhatók magnetit szemek 

elhintve. Az alapanyag foltos, auisotrop. Az egész csi¬ 

szolat jelleges serpentin; vau benne még földpát, egy pla- 

gioklas iker, mely mállott, szinjátéka szennyes lila s határo¬ 

zatlan sárgás, ezenkívül még egy mállott ikerrovátkos földpát. 

Az éjszaki lejtő serpentiujét bőven tárgyalja dr. Koch, 

többször említett jelentésében; magamnak pedig alkalmam 

volt a déli lejtőn tanulmányozni azt, hol Grgurevcé mellett 

veszi kezdetét s halad éj szak-keletnek. A serpentinfekvet 

kezdetben nem oly hatalmas, mint azt dr. Koch, Wolf után 

térképébe rajzolta, mert például Bessenova kolostor serpen- 

tinen állva van felvéve, holott azon kőzet, melyen a kolostor 

áll, valamint a legközelebbi környék kőzete is, inkább quarzit- 

lioz vagy valami brecciához hasonlít, mint serpentinhez. Színe 

sárgás vereses s telve van kékes zöldes pettyekkel. 

Sokkal jellegesebben lép föl a serpetin Jazak s Vrd- 
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niknál. Színe kétféle: zöld és sötét, ez utóbbi majdnem, túl¬ 

nyomó. Kükünösen említésre méltónak tartom azon serpen- 

tinrészletet, mely Yrdniknál „Majdanitól éjszakra van. Neve¬ 

zetesen a „Kutyurine“ patakban számos görélyt látni egy 

sötét színit serpentinből, mely feljebb a patakban szálban 

is tűnik fel. E serpentint jellemzik feltűnően nagy fénylő 

pikkelyek, melyek szálkásak, tisztán és hosszúkásán négy¬ 

zetesek. Kinézésében, szilárdságában tökéletesen megegyez 

azon beocsini serpentinnel, melyet dr. K o c h e n s t a t i t- 

olivin kőzetnek nevez, s melyből előttem több darab van, 

csakhogy a vrduiki kőzet a jellemző pikelyekkel dúsakban 

van behintve, illetőleg ellepve. Górcsői csiszolata majd bő¬ 

vebb felvilágosítást nyujtand. 

Tovább keletfelé Hoporo kolostornál észleltem a ser¬ 

pentint. Fekvete lejjebb bocsátkozik, mint az a dr. Koch 

ur térképen van kitüntetve; úgy szólván a kolostor ablaka 

alatt fejtették s fejtik azt az országút kavicsozására. Nagy 

tömegét, ép és mállott állapotban, szépen feltárta a kolos¬ 

torba levezető „Zsarkovec“ patak. Itt is a serpentin sötét 

színű, de úgy látszik a jelleges pikkelyek nélkül. Még to¬ 

vább keletre innét nem vala időm követni. 

2. A serpentinnel kapcsolatban okvetlenül kell felhoznom 

azon g a b b r o-f é 1 e kőzetet, melyet a déli lejtőn több he¬ 

lyen gyűjtöttem. 

a) Ugyan is Yrdniknál, a „Majdanira vezető, „dobra 

voda“ nevű patakban nem messze, mihelyt bele jutunk 

szembeötlőitek tarka görélyek. Szétütvén, tömör krystályos 

eruptív kőzetnek találtam. Feljebb innét ismét előfordultak 

darabok e kőzetből s elérve azon pontra, hol a patak kilép, 

„Majdan“-felett a hegység zöméből, az által, hogy itt is sű¬ 

rűn voltak ugyan azon görélyek, mondhatom, constatálva 

van, hogy a „Máj dán “ feletti völgyek, illetőleg szorosokban 

egy gabbró kőzet szálban is meglesz, noha az akkori erős 

zivatar s záporeső nem engedé azt személyesen felkutatnom. 

Ily kőzetet talált dr. Koch úr is Vrdniknál „a hegy- 

oldalon“ (hol?) Közölvén egymással a példányokat, mond¬ 

hatom, hogy egyenlők, csahogy az én példányaim tömöreb- 
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bek. Azonban mégis kivehetni bennök egy fehéres földpátot 

és egy fűzőid ásványt. 

/>) Vrdnikról Hoporára rándulván, a „Morintovo“ be¬ 

gyen át, az odavezető utón ismét több és nagyobb gabbro 

görélyt volt alkalmam gyűjteni, mi arra mutat, hogy e kő¬ 

zet Vrdniktól kelctfelé szintén fellelhető. Az itt gyűjtött pél¬ 

dányok épek, a földpátos ásvány tisztafényü, a zöld elegy¬ 

rész pedig mind jellegesebb. 

c) Végre átlépvén Hoporo fölött az országutat s lebo¬ 

csátkozva a „Zsárkovec“ patak völgyébe, ezen gabbro-féle 

kőzetnek legépebb példányait voltam szerencsés gyüjthetni. 

Egyik közelebbi kiránduláskor a „Zsarkovec“ mentében ké¬ 

résén fel szálban a kőzetet. Most csak azt jegyzem meg 

hogy ezen kőzet általam talált tömöttsége = 3. 

E gabbro-nemü kőzetekhez igen közel áll egy példány 

melyet a serpentinfekveten belül kaptam. A kőzet nagy- 

szemű. Elegyrészei miatt fehér és sötétzöld tarkaságú. A 

fehéres elegyrész valószínűleg egy plagioklas-földpát lesz, 

mig a másik sötét-zöld, leveles s igen bőven kivált ásvány 

macroskoposan nem határozható meg. Mint dr. Koch, ki¬ 

nek megtekintés végett küldtem egy darabkát, szives volt 

értesíteni, e kőzethez legközelebb áll az, melyet ő a vénáéi 

csárdához közel talált volt. Az én példányom tömöttsége 

= 2-76. 
3. Bizonyos gránit-nemű kőzeteket is gyüjték, neve¬ 

zetesen Vrdnik, Ledince, Kamenitz és Cserevicnál. 

a) Vrdniknál, az említett „Kutyurine“ patak kezdetén 

s feljebb szálban is van egy igen üde kinézésű kőzet, színe 

vereses zöldes s benne láthatók szürke quarzszeinek, vereses 

orthoklas krystályok, melyek közt nagy mennyiségben van 

kiválva zöldes vascsillám és magnetit apró szemekben. A 

kőzet tömöttségét 3-16-nak találtam. 

b) Az általam, Ledincénél lelt gránitot leírta már dr. 

Koch. „Az egyikben az orthoklas húsvörös szinti, a quarz 

átlátszó vagy szürke, a csillám ritkásan elhintett zöldes 

vagy barna foltokban mutatkozik. Egy második példányban 
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az orthoklas szürke és fehér s a szürke qnarzzal szorosab- 

bau elegyült, úgy hogy alapanyag-forma kinézése van, 

melyből egyes nagyobb orthoklas krystályok kiválanak. A 

fehér csillámnak pikkelykéi gyéren elbintvék s a nagyszemii 

elegyrészek közé szoritvák.“ 

A kamenitzi és cserevici példányok hasonlítanak a 

lédinceiekhez. 

Ennyit az eruptív kőzetekről. 

Felsö-Lapugy mediterrán faunája. 

Hal a v át s Gyulától. 

(Bemutat, a földt. társ. f. évi apr. 12-iki szakgyülésén.) 

Természetadta kincsekben oly gazdag Erdély, egy az 

ott található mediterrán kövületek jó megtartásáról és vál¬ 

tozatosságáról a palaeontologok előtt ismert pontját, illetőleg 

az e ponton talált kövületeket van szerencséin bemutatni. 

Erdély ezen őslénytani szempontból nevezetes pontja a 

llunyadmegyében fekvő Felső-Lapugy. 

Én magam e vidéken nem jártam, s igy a mi a föld¬ 

tani viszonyokat illeti, kénytelen vagyok Neugeboren*) ur¬ 

nák, mint a ki alaposan tanulmányozta e lelhelyet, szavait 

idézni: 

„Felső Lapugy a Maros balpartján, a folyótól kőriil- 

belől 1*5 órányira, s 2'5 órányira Dobra (vasúti) postaállo¬ 

mástól, egy szűk völgy felső végén egészen tályag képződ¬ 

ményen fekszik. A vízmosásokban mindenütt a hamuszinü, 

nedves állapotban csaknem fekete tályagra akadni; biztos¬ 

sággal hiszem feltehetni, hogy e képződmény vastagsága a 

völgyfenéktől számítva, 300 bécsi láb. A képződmény felsőbb 

régióiban a kamuszürke közé sárgás és kalványvörö sagyag- 

részek keverednek, melyeknek tömege felfelé gyarapszik; 

.j.) Dér Tegelthon von Ober-Lapugy, umveit Dobra, und sein Ge- 
halt an Foraminiferen-Gehausen (Verhandl. u. Mittli. d. siebenb. Vereins 
fiir Naturw. zu Hennannstadt. I. Jahrg 1850.) 
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ugy hogy egy legmagasabbra nyúló vízmosás legfelsőbb ré¬ 

szén piszkos vöröses-sárgának találtam. A lerakodott tömeg 

finom, igen szilárd és tömött, csak gyéren szakítja meg a 

homogén tömeget nehány homokos, keskeny esik ; e homo¬ 

kos csíkokban sok kis puhány-töredék látható, mely esetben 

nem csekély mennyiségben igen apró csigákat is tartalmaz¬ 

nak ; a felső régió már nem szürke tályaga, melyben egyes 

ujj vastagságú homokkőréteget puhányokkal volt alkalmam 

észlelni, kevéssé szilárd, a levegőn megrepedezik, s ennél¬ 

fogva esőzések alkalmával nagy mennyiségben lemosatik, 

mire kevésbbé meredek pontokon alul ismét fölhalmozódik. 

E képződménybe van eltemetve egy korábbi teremtés 

puhányainak és polypjainak számos faja; az előbbiek jobbára 

rongáltan mint töredékek fordulnak elő, gyakran mállottak, 

s ennélfogva a kivételkor igen töredékenyek; néha azonban 

oly épek, hogy nem csak a most élő puháuyok fényével 

bírnak, de még azon színezetük is meg vau, mely által ki¬ 

tűntek, midőn még a bennük lakott állatok éltek. Ez áll az 

ancillaria, conus, olíva, cypraea, turritella, cerithium, fusus, 

pleurotoma, strombus, chenopus, natica, neritina, pyrula pél¬ 

dányokról s más gasteropodákról; a kagylók közül különö¬ 

sen a nucula margaritacea*), peotunculus, pecten, lucina, 

cliama, s másokról. Az explanaria-nem buránytörzsei, melyek 

e képződményben el vaunak szórva, nemcsak jelentékeny 

tömegüek, hanem részben tekintélyesen nagyok is, főleg a 

felsőbb régióban; én találtam egy 2 láb magasat, tömegé¬ 

nek porhanyóssága azonban nem engedte a kivételt. A fora- 

minifera-házak az egész képződményben találhatók, s itt 

igen figyelemreméltó jelenségeket mutatnak, ugy a házak 

megtartási állapotát illetőleg, mint bizonyos nemek elterje¬ 

dése s előjövetelére vonatkozólag is.“ 

A mi pedig az ezennel bemutatott anyagot illeti, azt a 

m. k. földtani intézet tagtársunk, Torma Zsófia urhölgytől 

az 1871. évben ajándékba kapta. Nekem csak a meghatá- 

*) Nucula nucleus. 
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rozás s a bécsi medencével való összehasonlítás jutott osz¬ 

tályrészül. 
A néhány ezer darabból álló anyagban sikerült találni: 

23 faj foraminiferát, 

— „ ttisköncöt. 

— „ bryozoát. 

6 faj korallt. 

43 faj conchiferát. 

209 faj gasteropodát. 

E 209 gasteropoda faj közül 9 a bécsi medencéből nem 

ismeretes. 

A szép leihely ismeretéhez adatul közlöm itt az álta¬ 

lam meghatározott fajok jegyzékét, már csak azért is, mert 

nehány oly fajt sikerült találni, melyeket nem említ eddig 

senki Felső-Lapugyról: 

Foraminiferdk. 

Nodosaria bacillum Defr. 

Dentalina elegáns d’Orb. 

Robulina calcar d’Orb. 

„ inornata d’Orb. . . . 

„ Imperatora d’Orb. . . 

Polystomella crispa Lám. . . . 

Dendritina sp. (hihetőleg uj faj 

Orbiculina rotella d’Orb. . . . 

Alveolina meló d’Orb. 

„ Hauerii d’Orb. . . . 

Rotalina Dutemplei d’Orb. . . . 

„ Soldanii d’Orb. . . . 

„ Schreibersi d’Orb. . . . 

Amphistegina Hauerina d’Orb. 

Heterostegina costata d’Orb. . : 

Textilaria carinata d’Orb. . . . 

„ Haueri d’Orb. .... 

Biloculina simplex d’Orb. . . . 

Quinqueloculina Boneana d’Orb. . 

„ Schreibersi d’Orb. 

i. k. 

k. 

s. 
k. 

1 p. 

s. 

i. s. 

i. k. 

i. s. 

i. s. 

k. 

k. 

k. 

s. 

i. s. 

k. 

k. 

i. k. 

i. k. 

i. k. 
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Quinqueloculina longirostra d’Orb. k. 

„ Haidiugerii d’Orb.i. k. 

„ Zigzag d’Orb.i. k. 

Kor állok. 

Acanthocyathus transylvanicus Reuss.i. k. 

Caryopbillia sp. ind. 1 P- 

Syzygophillia cfr. brevis Reuss.1 p. 

Ceratotrochus multispinosus M. Ecliv. & H. (?) . . 1 p. 

Astrea Fröhlichiana Reuss. aff..2 p. 

Explanaria astroites Goldf. (?). 1 P- 

Echinoderma. 

A beküldött anyag megmosásából nyert iszapban egy 

kis, mikroskopikus nagyságú tiisköncöt, és nem épen sok eclii- 

noderma tüskét sikerült találni. 

Brijozoa. k. 

Conchiferák. 

A bécsi medencéből ismeretes mediterrán fajok közül 

csak kevés tájt találtam a beküldött anyagban. Oly tájt pe¬ 

dig, mely a bécsi medencében nem jön elő, nem sikerült 

felfedezni. A talált fajok a következők: 

Corbula gibba Olivi.k k. 

Ervilia pusilla Pbil. k. 

Venus Aglaurae Brong. (töredék) (?).1 P- 

„ clathrata Duj.k k. 

„ praecursor Mayer .1 P- 

„ cincta Eichw. . • ’. k. 

,, multilamella Lám.  k. 

„ jdicata Gmel.’• k. 

Circe minima Mont. s- 
Cardium diserepans Bast. (töredék).1 P- 

„ Michelothianum Mayer.k k. 

„ hirsutum Bronn. k. 

„ papillosum Poli. k. 
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Chama gryphoid.es Luin. ,. k. 

Lucina incrassata Dubois .. i. s. 

„ Columbella Lám.  i. k. 

„ ornata Ag. (fiatal példány). Is. 

„ dentata Bast. s. 

„ Dujardini Desh. k. 

„ spinifera Mont.1 d. 

Crassatella Moravica Horn.2 d. 

Cardita Partschi Goldf. k. 

„ Trausylvanica Horn.2 d. 

„ elongata Bronn. 1 d. 

„ hippopea Bast.i. k. 

Nucula nuclens Linu. s. 

Nucinella ovális Wood..2 d. 

Léda fragilis Chemn.. 1 d. 

Pectunculus pilosus Linu. s. 

„ obtusatus Partseb. k. 

Arca barbata Linu. k. 

„ Noae Liun.i. k. 

„ diluvii Linn. k. 

Avicula sp. (töredék). 1 d. 

Lima squamosa Lám.i. k. 

Pecten elegáns Andr.i. k. 

„ cristatus Bronn. k. 

„ spinulosus Miinst. (töredék).1 d. 

Hinnites Defrancei Mich. k. 

Plicatula mytilina Phil.2 d. 

Spondylus crassicosta Lám.. . n. k. 

Ostrea Cochlear Poli. i. s. 

Anomia costata Broech.i k. 

Grasteropoddk. 

A gasteropodák képezik tulajdonképen e lelhely fény¬ 

pontját, nemcsak azért, mert nagymennyiségű fajok által 

vannak képviselve, hanem mert több oly faj fordul itt elő, 

melyek a bécsi medencéből nem ismeretesek. — Én az 

ajándékozott anyagban a következő fajokat találtam: 
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Conus Berghausi Midit • • 
„ fusco-cingulatus Broun. 

„ Mercati, Broun . • • 
B ventricosus, Broun . . 

, Haueri, Partsch 

„ Puscbi, Midit . . 
extensus, Partsch • 

„ pondorosus, Brocc. , 
n antediluvianus, Brug. 

Dujardini Desli. • 
Olíva fiam múl ata Lám (a karcsúbb féleség) 

clavula Lám . • • 
Ancillaria subcanalifera d’Orb 

v obsoleta Brocc. 
,7 glandiformis, Lám. 

Cypraea fabigina Lám. 
•; pyrum Guielin. ...•••• 

amygdalum, Brocc. ... • 
Duclosiana Bast.. . . • • 

aftinis Duj.' ' ’ 
rugósa Grat. közép alak a C. pyrum Gme . 

és C. Duclosiana Bast közt. - Ezen alak eddig csak 

Dax- (Francziaország) és Castell’arquato-ro ( asz 

ország) volt ismeretes 

Erato laevis Don. . • • 

Marginella miliacea Lám 

Bingicula buccinea Desli. 
}) costata Eicliw. 

Yoluta rarispina Lám. . 

}) Taurinia Bon. . 

Mitra aperta Bell . . • 
fusiformis Brocc. 

gomopbora Bell. 

scrobiculata Brocc. 

striatula Brocc. . . 

Bronni Midi. . . 
cupressina Brocc. . 

V 
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Mitra pyramidella, Brocc. k. 

„ ebenus Lám. k. 

„ Partscbi Horn. 1 p. 

Columbella scripta Bell. k. 

,, curta Bell. s. 

„ subulata Bell. .... s. 

„ nassoides Bell. i. s. 

„ corrugata Bon. 1 d. 

„ tiara Bon.1 d. 

„ Dujardini Horn. A bécsi medencéből ed¬ 

dig nem ismert faj. — Előjön Lapugyon kivid Tou- 

raine-ban. k. 

Terebra fuscata Brocc. s. 

,, acuminata Bors. k. 

„ pertusa, Bast. s. 

Buccinum Rosthorni Partseb (kevésbbé hasas féleség) k. 

„ badense Partseb. k. 

„ semistriatum Brocc. k. 

„ costulatum Brocc.  s. 

„ prismaticum Brocc. k. 

„ seraticosta Broun.i. k. 

„ coloratum Eicbw. k. 

„ cfr. miocenicum Midi. .   i. s. 

„ Dujardini Desb. i. s. 

„ polygonum Brocc. k. 

„ incrassatum Miiller.1 d. 

Purpura baemastoma Lám. k. 

„ exilis Partseb. k. 

Oniscia citbara. Sow. 1 d. 

Cassis saburon Lám. n. k. 

„ crumena Lám.2 d. 

Strombus coronatus Defr. .... k. 

„ Bonelli Brong. (fiatal péld.). k. 

Rostellaria dentata Grat..i. k. 

Cbenopus pes pelicani Pliil. i. s. 

Triton Apenninicum Sassi (fiatal péld) .... i. k. 

„ Tarbellianum Grat.i. k. 

15 
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Triton affinis Desli. 
„ heptagonum Brocc.• • * 

obscurum Reve. Ezen igen csinos alak eddig 

Lapngyon kivid a piemonti medencéből ismertetett. 

Neugeboren nem ismerte. 

Ranella marginata Brong.• ' ' ' 
papillosa Puscli. Korytnice'r (Lengyelország ) 

és Lapugyról ismeretes..; 
lanceolata Meuke (?) Lapngyon kivid asa- 

mos” állapotban Siciliából, élve a földközi tengerbe 

ismeretes. 
Murex Sedgwicki Midi (fiatal péld.). 

v Lassaignei Bast. 

,, snblavatus Bast. .. 
ilexicandata Broun. 

v eristatus Brocc. 

„ distinctns .. 
cfr. Vindobonensis Horn.. 

lieptagonatus Broun. • . 

„ Partscbi Horn. 
,, spinicosta Bronn. 

Delbosianns Grat. . • • • • • ‘ ‘ 
citimus Bell. — Ezen, a piemonti medencéből 

eddig ismert alak a bécsi medence M. gomos- 

tomus Partseb. rokon, azonban attól basas 

alakja, varicesseinek formája által lényegesen 
— ismerte. különbözik. — Neugeboren nem 

(Typhis) horridus Brocc 

Pyrula geometra Bors. . • 

Fusus glomoides Géné 

,, glomus Géné 
,, intermedius Midit. 

}> Pusclii Andr. . • 
mitraeformis Brocc. 

v Bredai Midit. . • 
,, Valenciennesi Grat. 

lamellosus Bors. . 

k. 

s. 

1 d. 

i. k. 

1 d. 
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Fusus aluucus Brocc. Egy még eddig Lapugyon ki¬ 

vid csak Olaszországból ismert faj. . . . 

„ rostratus Olivi. 

,, crispus Bors. 

„ semirugosus Bell. & Midit. 

„ bilineatus Partseb. 

Fasciolaria timbriata Brocc. 

Turbinella subcraticulata d’Orb. 

Canccllaria uniangulata Desb. 

„ lyrata Brocc. 

„ varicosa Brocc. 

„ coutorta Bast. 

„ Bellardii Midit.  . 

„ cancellata Lin. 

„ spinifera Grat. 

Pleurotoma catapliracta Brocc.. . 

„ ramosa Bast. 

„ interrupta Brocc. 

„ asperulata Lám. 

„ Sckreibersi Horn. 

„ granulo cincta Münst. 

„ Jouanneti Des Moul. 

„ semimarginata Lám. 

„ turricula Brocc.. 

„ monilis Brocc. .. 

„ trifasciata Horn. 

„ coronata Münst. 

„ subterebralis Bell. 

„ dimidiata Brocc. 

„ Lamarcki Bell. 

„ reticosta Bell. 

„ trocblearis Horn. aff.. 

„ obtnsangida Brocc. 

„ spinescens Partseb. 

„ Sandleri Partseb. 

„ pustulata Brocc. 

„ obeliscus Desm. 

i. k. 

k. 

s. 

k. 

s. 

s. 

i. s. 

i. k. 

i k. 
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1 d. 
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Pleurotoma submarginata Bon. 

,, liarpula Brocc.*, 

v stroiubillus Duj. 

Cerithium vulgatum Bi'Ug. .. 
Zeuscbneri Puscli. 

Michelottii Horn.• • 

v minutum Serr.. 

„ doliuxn Brocc. 
Mediterraneum Desli.• • 

v lignitarum Eicliw. 

v Bronni Partseb. 
„ fimbriatum Midit. . .. 
^ spina Partseb E csinos alak eddig csak 

Tortonából ismeretes, a hol ritka. 

Neugeboren Lapugyról nem ismerte . . 

scabrum Olivi .. 

perversum Linn. 

,, biliniatum Horn. . ■ ...••• 

v trilineatum Pbil. var. 

Turritella Riepeli Partseb. 

i. k. 
1 d. 

1 d. 

s. 

i. s. 

i. k. 

i. s. 

s. 

i. k. 

i. k. 

i. k. 

i. k. 

1 d. 

i. s. 

k. 

k. 

1 d. 
k. 

; vermicularis Brocc. • •••••• 

v turris Bast. 
Hörnesi. Neng. Lapugyról felállított uj 

faj. _ Hasonlít a T. turris-boz, melytől 

azonban haránt bordáinak nagyobb száma 

s kisebb alakja által különbözik . . . 

,, Archimedis Brong.  . 

bicarinata Eiclnv. .••■•••• 

v subangnlata Brocc. 

Phasianella Eicbwaldi Horn. ••••••' 
Turbo mamillaris Eicb. var. Eicbwald Shukowre-ról 

ismertetett fajától a mi példányaink alacsonyságok 

és az utolsó tekervény alsó felületének gyöngyössége 

által különbözik, faji jellege azonban annyira egy, 

hogy uj fajnak nem merem kimondani, hanem mint 

a T. mamillaris féleségét hozom fel, már annál is 

inkább, miután Neugeboren Kostejról említ egy ha- 
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sonló féleséget. 3 d. 

Monodonta Araonis Bast.   i- k. 
„ Ang-ulata Eichw.k k. 

Trochus miliaris Brocc.  1 d. 

„ pictns Eichw. k. 

Solarium millegranum Lám.2 d. 

Scalaria lanceolata Brocc.i. k. 

Vermetus sp.  1 d. 

Caecum Trachea Mont.  n. k. 

Odontostoma plicatum Mont.i. k. 

Turbonilla costellata Grat.i. k. 

„ snbumbilicata Grat.i. k. 

„ pygmaea Grat.2 d. 

„ plicatnla Brocc.i. k. 

Actaeon semistriatus Fér. ..i. k. 

Natica millepunctata Lám. i. s. 

„ redempta Michl. i. s. 

„ Joscphinia Bisso. .... i. s. 

„ helicina Brocc. i. s. 

Neritopsis radnla Iiörn. i. s. 

Nerita asperata Duj. 1 d. 

„ Gratelonpana Fér. . .2 d. 

„ picta Fér.i. k. 

Chemnitzia Reussi Horn.i. k 

Eidima polita Lilin. .. i. k. 

„ Eiehwaldi Horn.i. k. 

Rissoina Loueli Desli.  i. k. 

„ pnsilla Brocc. s. 

„ nerina d’Orb. k. 

Rissoa Máriáé d’Orb. i. s. 

„ Yenus d’Orb.n. s. 
scalaris Dub. i. k. 
Moidinsi d’Orb.i. k. 

„ Lachesis Bast. 

„ Clotlio Horn. . 

„ costellata Grat. 

Paludina stagnalis Bast. 

i. k. 

k. 

i. k. 

k. 

15 
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Paludina immutata Frfld. k. 

Melanopsis impressa Krauss.i- k. 

„ Aquensis Grat. k. 

Bulla miliaris Brocc.k k. 

„ truncata Adams. . .  k k. 

,, convoluta Brocc.i. k. 

„ Lajonkaireaua Bast.1* K- 

Capulus sulcatus Bors. 1 P* 

„ sp. (?).)■ k- 
Fissurella clypeata Grat.k k. 

Dentalium Badense Partscli.1- s> 
„ mutabile Dód.• k. 

„ fossile Linné.'■ k. 

„ entalis Linné.k k. 

„ incurvum Renies. s> 

Vaginella depressa Daudin. 1 P- 
Neugeboren, a ki e leihelyet a helyszínén tanulmá¬ 

nyozta, s anyagot gyűjtött, több oly, különösen kis héjú 

és ritka gasteropoda fajt említ, melyeket nekem nem sike¬ 

rült az átdolgozott anyagban megtalálni; — mit különben 

nem lehet csodálni, mert ő nagyobb mennyiségit s több 

pontról gyűjtött iszappal rendelkezett mint én, ki az isza¬ 

pot az egyes héjak megtisztítása által nyertem. Ezen álta¬ 

lam meg nem talált fajok közt van néhány olyan is, melye¬ 

ket Hörnes a bécsi medencéből nem ismer. 
A mi továbbá az egyes fajoknak Lapugyon való gya- 

koriabb vagy ritkább előfordulását illeti, az nagy vonások¬ 

ban a bécsi medencével egyezik, mert a mi ott gyakori, 

itt is az, és megfordítva. 
Végül szabad legyen Böckh János m. k. íőgeolog 

urnák velem közlött szivességeért itt is hálás köszönetét 

mondanom. 
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Tridymit Santorin szigetéről. 

Legeza Victortól. 

Dr. Szabó J. egyet, tanár úr 1875-iki görögországi 

Htjából megint egy nagyszerű petrograpbiai gyüjteménynyel 

gazdagította az egyet, ásványtani intézetet s a leírandó tri¬ 

dymit ezen kőzetgyüjteméuy tracbytjában fordul elő. (Ezen 

jegy alatt 12612). 

A trachyt világos szürke kinézésű, tele apró ellipsoid 

és nagyobb hosszúkás likacsokkal; s e likacsokban fennőve 

fordul elő a tridymit. Azonkívül földpát (oligoklas), amely 

üveges, de szerepe a kőzetben eléggé alárendelt. 

A tridymitkrystálykák üvegfényüek, többé-kevésbbé 

áttetszők, de vannak fehéresek is; hossza egy nagyobb 

krystálynak 25 mm.; szélessége 2 mm.; vannak azonban 

igen aprók is. 

Előfordulása a kőzetben kétféle a) egészen alárendelten, 

mint egyszerű hatszöges vékony tábla és b) mint többes 

számú ikercsoport túlsúlyban, melyet az ék alakú táblás ik¬ 

rek képeznek. 

A krystályok táblás küllemüek, mert a oP uralkodik 

rajtuk; azonkívül ceP, sőt egyes lapokban a P is látható, 

mely mint az előbbi két alak combiuált éleinek felette vé¬ 

kony tompitásakint jelenik meg, mit ezen tompító lapok 

fénye is látszik némileg elárulni. 

E hármas ikercsoportnál az ikerképződés síkja P, az 

összenövési sik pedig a P-re függélyesen eső lap. 

Kezeimnél lévén dr. Hofmann ur szívességéből a mar¬ 

marosi Giuttin hegység trachyt példánya, melyben szintén 

tridymitek fordulnak elő (leírását 1. „F. Közlöny“ 1872. XIII. 

sz. 71. lap), azt összehasonlítván magaméval, találtam, hogy 

azon a hármas sőt négyes összenövés szépen látható, — 

enyémen azonban közönségesen csak a harmadik ikertábla 

csatlakozik az ikercsoporthoz, — ritkán a negyedik; de a pél¬ 

dányok üvegfénye és tisztasága sokkal jobban látható a 

Santorin szigetin, s csak kevés van, mely kiilbehatások ál¬ 

tal fehéres-zavaros lett s üvegességét elvesztette. Meg jegy- 
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Zencl8, hogy a marmavosi tridymitek felülmúlják szépségre 

s főleg’ nagyságra nézve a santoriniakat. 
A kőzet vékony csiszolatában látható a földpát, augit, mag- 

tit. A tridymitek oly esetben, midőn a csiszolás oP-vel pár¬ 

huzamosan történt, mint apró egyszer elsötétedő, másszor 

megvilágosodó hexagonos lemezkék láthatók, de itt is nem 

mint a kőzet elegyrészei, hanem az egyes űrökben mint fen- 

nőtt apró táblák; s e tekintetben Zirkel azon állitása, hogy 

mint elegyrész is fordulna elő a kőzetben, ez esetben 

valószínűtlennek bizonyul be. A mikroskop még apró lika¬ 

csokat, de egyéb zárványokat nem hagy megkülönböztetni. 

A lángban kevés Na-t s gypszszel K.-t mutat; sodával pe¬ 

zsegve olvad s viztiszta gyöngyöt ad, épen mint a quarz; a 

boraxban nem olvad fel, s annak gyöngyét nem is festi, ol¬ 

vadása mint quarzé. 
Egy pár nagyobb és szebb ikerkrystály általam kidol¬ 

gozva, a lerajzolt példányok ábráinak melléklete mellett az 

egyetemi ásványtani intézet múzeumában ki vau állitva 231. 

A. sz. alatt. _ 

Vegyesek. 

S. F. Görögországi in a g n e s i t. Ezen ásvány jelentéke¬ 

nyebb mennyiségben különösen Euböa szigetén fordul elő s mesterséges 

ásványper készítéséhez szükséges szénsav előállítására használják tel; 

a melléktermények magnesiumsók készítésére fordittatnak; a hóteliéi 

ásvány 100 kgr.-ja 7 8 drachmáért (7—8 franc) szerezhető meg Euböa 

szigetén. (B. u Hütt.-Ztg. 35. 95.) 
8. F. Egy ásványvíz mint ivóvíz. A Jungbunzlau 

melletti, Voderad kutjainak ivóvize oly keserű, hogy idegenek, s alta- 

lábau, kik még nem szoktak hozzá, nem is igen képesek meginni. Ez 

oknál fogva a gr. Nostiz uradalmainak igazgatója birtokán egy uj kutat 

ásatott azon reményben, hogy ebből jobb vizet fog nyerhetni. Azonban 

ez is keserű volt s tőzos alkalmával még keserűbbé vált. Fr Stóiba 

e víz alkatrészeinek felismerése céljából elemzés alá vetette s következő 

eredményre jutott. 1 millió részben (literenként mgr-okban) volt benne: 

kénsavas kálium 64-7 ké. s. mágnes. 166-5 

,, nátrium 1972-0 chlor. „ 151-9 

„ mész 1008 0 légenys. „ 42 6 

ezeken kívül jelentékeny mennyiségű szerves anyagok, kovaföld s cse- 
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kély mennyiségű vasoxyd és phosphorsav; a víznek szokatlan nagy 

K. Na. Ca. és Mg. sulphát-tartalma könnyen megfejthető a vidék geo¬ 

lógiai viszonyaiból, ugyanis pyrit fordul elő tetemes mennyiségben, 

mely oxydatio folytán az ismeretes termékeket eredményezve, ezek a 

környező kőzetek alkatrészeire behatván, a fentebb említett sulphatok 

képződése könnyen érthető; melyek a mennyiben oldhatók, a viz által 

felvétetve a kutviz alkatrészeivé válnak. Ezekhez, a körülmények sze¬ 

rint, infiltratió utján még egyéb anyagok is járulnak, nevezetesen a 

nem jelentéktelen, de a körülmények szerint változó mennyiségű szerves 

anyagok stb. E víznek az embefek s egyéb állatokra netán gyakorolt 

káros hatásáról semmiuemii említés sem tétetik. (Böhm. Ges. d. W. 

1876. 8.) 

A cilliitrassra vonatkozólag a m. kir. tengerészeti 

hatóság által társulatunkhoz beküldött memorandumból érdekesnek tart¬ 

juk a következő adatokat — mint a fiumei rakpartépitő-hivatal által, 

kísérletek alapján nyert eredményt — közölni: 

1. 1875. julius 14-én egy mesterséges kőtömzsőt állítottak belőle 

elő, melynek alakja és nagysága ugyanolyan volt, mint a minőket a 

fiumei kikötő építésénél, santorin földből készítve, általában használtak, 

t. i. 3-70 met. hosszú, 2 met. széles és 1*5 met. magas, vagy is egészben 11-1 

met. köbtartalommal. A vakolatot e célból a kikötő építésénél használatban 

levő, gőzerővel kezelt vakolatgéppel állították elő, s egy köbmet. va¬ 

kolathoz a következő anyagok használtattak fel: 0.35 köbmet. trass, 

0'3) köbmet. oltott mész (istriai), 0'75 köbmet. finom futóhomok s a 

kísérleti utón szükségesnek talált mennyiségű édesvíz. Ezen kőtömzs 

1875. december 13-án, tehát 5 hónap lefolyása után, hydraulikus sajtók 

segélyével helyeztetett el a szekérre, innen körülbelül 50 met.-nyi távol¬ 

ságra, két láncon szabadon függve szállíttatott tovább ; azután a tengerbe 

bocsáttatván, innen úszó gőzemeltyü segélyével előbb a külső védgátba 

tétetett át, azután pedig ugyanitt a legfelső sorba helyeztetett be; ké¬ 

sőbb ismét kiemeltetvén, a partra vitetett át, hogy egyelőre ott nyerjen 

alkalmazást. 

És igy e tömzs mindazon manipulatióknak ki lett téve, melyek¬ 

nek általában ilyféle mesterséges tömzsök alávetlietők, a nélkül, hogy 

legcsekélyebb sérülést szenvedett volna, mindamellett, hogy a vakolat¬ 

nak lehető legsilányabb neme vétetett készítésénél alkalmazásba. 

2. 1875. julius 19-én kísérlet tétetett a ciliii trassnak betonná 

való alkalmaztatása körül. E célra, a megfigyelésre alkalmasnak mutat¬ 

kozó ponton, két egymástól körülbelül 50 cmnyi távolságban levő mes¬ 

terséges tömzs között a 3‘70 m. hosszú, 0-50 m. széles és a tenger 0. 
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pontjától 1'50 m. függőleleges mélységű tér, a mellső' vagyis a tenger 

felé fordított telén ciliii trass-vakolatból készült betonnal, s a hátsó, a 

tenger lmllámcsapásainak ki nem tett fele santorin-vakoiatból készült be¬ 

tonnal töltetett ki, hogy a szükséges megfigyeléseket, a megkeményedés 

legteljesebb stádiumában lehetőleg könnyen lehessen keresztül vinni. A 

ciliii trassból készült vakolat pontosan azon keverési arányban készít 

tetett, mint a július 14-én készült mesterséges tömzs, és pedig csakis 

julius 17-én, tehát két nappal készítése után, használtatott fel. A 

santorinvakolat 0 65 rész santorinföld, 0‘25 rész oltott mész és 0‘06 rész 

tinóm homokból állíttatott elő s hasonlóan csak két napi állás után 

használtatott fel. A tisztán összezúzott kőzettörmelék mindkét vakolat¬ 

nemnél térfogai viszonyban vétetett, még pedig úgy, hogy egy térfogat 

kőzettörmelékre egy térfogat vakolat jutott, s a fenntemlitett térnek 

kitöltése mindkét bctonféleséggel a rendes, a santorinbetonnál alkalmazott 

módon, t. i. a betonnak közvetlen bevetése által, tölcsérek, sülyesztő 

szekrények stb alkalmazása nélkül, melyeket a hydraulikus vakolat 

alkalmazásánál használni kell, történt. 14 nap eltelte után a betonöntvény 

felszakittatott s ekkor kitűnt, hogy a ciliii trassból készült beton jó¬ 

formán kétszer oly kemény volt, mint a santorinbeton. 

A homlokfalazat eltávolítása után, a mi — mint ez a santorin¬ 

betonnál rendesen eszközültelni szokott — három hét múlva vitetett 

végbe, a betonnak további kimosatása nem volt észlelhető, s a keményedés 

mindeddig folytonosan növekedő volt. Váljon ajánlatosabb lett volna-e 

a mintafalaknak korábbi eltávolítása, különösen magas falaknál a rendes 

hossz mellett, ezen öntött tömegnél, mely csupán a santorinbetonnál 

való összehasonlítás céljából, ugyanazon időközökre nézve, állíttatott 

elő, nem volt kipuhatolható. 

3. 1876. január 27. és 28-án egy második mesterséges tömzs azon 

célból, és pedig jobb hydraulikus vakolatból állíttatott elő, miszerint 

kipuhatoltassék, mely minimális idő alatt lehetséges a tömzs transportálását 

foganatosítani. Az erre szükséges vakolat következő alkatrészekből kever¬ 

tetek a vakolatgépen össze, nevezetesen : 0‘355 köbm. trass, 0355 kübm. ol¬ 

tott istriai mész, 0710 köbm. finom futóhomok és a szükséges mennyi¬ 

ségű víz. Martius 29-én, tehát két hónap lefolyta után e tömzs ugyanazon 

módon szállíttatott el, mint az 1. sz. alatt leirt, s legcsekélyebb sérülést 

sem szenvedett. 

Miután az eddig, a santorinvakolatból télen készített tömzsökön 

tett tapasztalatok alapján ezek tovaszállitása 6 hónap letelte előtt nem 

ajánlatos, miután az 5 hónap és 18 napos tömzsök a szállítás alkalmá¬ 

val rendesen eltörtek, ennélfogva a ciliii trassból, télen készitett mester¬ 

séges tömzsöknél négy havi időnyereség mutatkozik.— Fiume, 1876 
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márc. 31. Aláírva a fiumei m. kir. rakpart építő hivatal, Eisinger János, 

m. k. főmérnök. 

A m. kir. rakpartépitő hivatal által véghezvitt kísérletek alapján 

a trassvakolat készítésére nézve a következő normál-formulák 

állíthatók fel: minden egyes formula a felhasználandó anyagok 14 tér¬ 

fogatára van kidolgozva, mi pontosan 10 térfogat vakolatot eredményez, 

úgy, hogy ez alapon igen könnyen számítható Jki bizonyos vakolat¬ 

mennyiséghez szükséges alkatrészek mennyisége. 

1. Formula közönséges öntött falazathoz : 

4. térf. írass, 3 térf. oltott mész, 7 térf. homok; 

2. Formula falazathoz szükséges vakolat : 

3*5 térf. írass, 3*5 térf. mész, 7 térf. homok; 

3. formula, ha gyors megkeményedés szükséges : 

5 térf. trass, 3 térf. mész, 6 térf homok; 

4. formula, ha finom homokon kívül durva is áll rendelkezésre : 

3.5 térf. trass, 3 térf. mész, 7.5 térf homok | ^qJ/0 
Egy-egy köbméter vakolathoz ennélfogva, a négy formula sze¬ 

rint a következő mennyiségek lennének szükségesek: 

1. 0*400 köbm. trass, 0*300 köbm. mész, 0 700 köbm. homok; 

2. 0*350 „ „ 0*350 „ „ 0*700 „ „ 

3. 0*500 „ „ 0*300 „ „ 0*600 „ „ 

4. 0*350 „ „ 0*300 „ „ 0*750 „ „ 

A mi végre a trass-vakolatnak kézerővel való készítését illeti, 

ez a santorin-vakolatéval hasonló módon eszközölhető. Mindenekelőtt 

a szükséges homokmennyiség gyürü-alakulag kiterittetik s azután a trass a 

középre szóratván, ezek egymással szárazon jól összckevertetnek. Ezen 

trass homokkeverék ismét gyürü-alakulag kitérittetvén, közepére az oltott 

mész helyeztetik el, s a vízmennyiség lassanként hozzáadatván, az egész 

lehetőleg összekevertetik, mert jóformán ettől függ a vakolat jósága. 

És igy tehát a trass nemcsak hogy mindazon előnyöket teljesen 

bírja, melyek a santorin-íöldet oly kedveltté tették, még e mellett a be¬ 

lőle készült vakolat azon igen nagy előnyt is nyújtja, hogy sokkal rö- 

videbb idő alatt tetemesebb szívósságot nyer. 
S. F. — Vulkanikus kitörések és föl drengések 

1875-ben. A múlt év összes földrengéseinek száma — a mennyiben 
ezekre tudomásunk kiterjedhet — közelítőleg 100-ra tehető; ezek 
közül esett: januárra : 15, 

februárra 7, 
márciusra: 12, 
áprilisra : 7, 
májusra, 9, 
jnniusra: 10, 
júliusra: 6 
augusztusra: 5, 
szeptemberre : 3, 
októberre : 2, 
novemberre: 9, 

- decemberre: 12. 
16* 
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melyek legnagyobbrészt a legszorosabb kapcsolatban voltak egyidejű vul¬ 
káni jelenségekkel ; részben azonban ezektől függetlenül is. (Naturf. IX. 17.) 

S. F. — Európa évi fémtermelése. Brac belli „Eu¬ 
rópa államai11 című statistikai müve szerint termeltetik Európában 

évenként: „„„ , 
Platina . kgr. 
Arany. 0900 ,, 
Ezüst.. 300,000 ,, 
Nyersvas .. 240 000.000 ,. 
Réz. 600,000 „ 
Ólom.. .... 5.300,000 ,. 
Horgany . -. 3.000,000 ,, 
Ón .   205,000 „ 
Kőszén . •• . . . . 4376000 000 ., 
kősó   100000,000 ., 
Magánércek . ... 1616.000 „ 
Antimonércek ...». 5700 „ 
(B. u. Hütt. Ztg. 35. 179). 

S. E. — A légköri levegő szénsavtartalma. 1. 
Claesson Lundban 31 légköri szénsavmeghatározást vitt véghez. A 
levegő legelőször gyapoton és chlorcalciumon vezettetett keresztül, ez¬ 
után0 két pontosan megmért csövön, melyek egyike szilárd baryumhydr- 
oxyddal, másika pedig chlorcalciummal volt megtöltve, s végre baryum- 
hydroxyd oldaton. Minden kísérletnél 50 liter levegő 5 óra alatt vezet¬ 
tetett át aspirator segélyével. A baryumhydroxyd-oldatban a szénsavas 
baryunmak alig megmérhető mennyisége képződött csupán, ámbár 
egészben véve 1550 liter levegő vezettetett át. Középértékben az ered¬ 
mény 2-79 térfogat volt; a maximum 3’27, a minimum 2'37 volt. Ezen 
eredmény majdnem teljesen megegyez azon észleletekkel, melyek Petten- 
kofer módszere szerint Schulze által vitettek végbe Rostockban ; a 
ki több mint 1600 meghatározás eredményeid 10,000 térfogat levegőben, 
középértékben 2 92 térfogat szénsavat kapott. (Bter. d. deutsch. chem. 

Ges. 9 176.) _ 

TITKÁRI KÖZLEMÉNYEK. 
A tagdijat 1876-ra lefizették: . 
Bothár Dániel, Czanyuga József, Éber Nándor, dr. Farkas János, 

Frivadszky János, Hozák József, Kalmár Ferenc, Kaufmann Camilló, 
dr. Krenner József, Molnár Károly, dr. Nendtvich Károly, Pulszky 
Károly, Reitzner Miksa és Szathmáry Béla urak. 

Figyelmeztetés. 

A társulat azon t. tagjaitól, kik a f. évre a tagdijilletményt még 
nem küldütték be, f. hó 25-től kezdve a tagdíj postai utánvétel utján 

fog beszedetni. 
Budapest, 1876. jun. hó 20-án. 

SajólieJyi Frigyes, 

társ. I. titkár. 

Hibaigazítás. 

A Közlöny 4—5. számának 114. lapján: I. Moravica közelebbi 
környéke, a 10-ik sor után — a Ferenc külmiivelet elé teendő. 

Budapest. Légrády testvérek. 
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Adatok magyarhoni ásványok újabb előjövetéhez 

Nagybányán és Rézbányán. 

Dr. Szabó Józseftől. 

(Felolv. a m. földt. társ. f. évi nov. 8-án tartott szakgyiilésén.) 

1. Arany, Három Tölgyes bányából Nagybányán. 

Az egyetemi ásványgyiijteményben már régtől fogva 2 

példány van Nagybányáról Három Tölgyes nevű bányából: 

az egyiknek szerzésmódja sincs kimutatva., s ennek kőzete 

egészen Wad, a másiké iirös quarzit, bevonva Wad-féle 

anyaggal, ezen utóbbi a Fauser-féle gyiijteménynyel jött az 

ásványtárba. Az arany azonban mind, a két példányon fel 

van ragasztva, tehát nem sokat lehetett adni reá. 

1876. októbeiben nj példánynak birtokába jutott az 

egyetemi ásványtani intézet, melyről csak azt tudtam meg, 

hogy Nagybánya vidékéről van. Vagy 8 nappal későbben 

éppen olyan ásványt többszörös példányokban Egger ur ka- 
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pott, s mint leihely a Három Tölgyes nevii bánya volt 

közölve. 

Ezeken az arany nem felragasztva, hanem eredetileg 

fennőve van szép hossznkás dendrites vagy recézett halma¬ 

zokban. A fekete alapon az erősen fénylő tisztán sárgaarany 

igen ékesen veszi ki magát, s az, hogy természetesen jön 

elő, különösen abból vehető ki, hogy az aranyszálak egyik¬ 

másik vége olykor a fekete ásványhalmazba bevonul, vala¬ 

mint, hogy az arany le egész a pont apróságig találtatik 

rajta, nem pedig csak nagyobb darabokban, mint az egye¬ 

temi két példányon, melyen látni való, hogy az ásványcsi¬ 

náló művész kicsikkel bajlódni érdemesnek sem tartván, 

csak nagyobb aranyszálakkal vesződött. 

A mostani előjövet példányai között is van egy, mely¬ 

nek anyaköve tisztán Wad, de a legnagyobb rész a Wadon 

kivid Magnetitet tartalmaz, és ennélfogva valami érzékeny 

mágnestűre élénken hatnak, mig a Wad kinézése példányok 

legkisebb hatást sem mutatnak. 

A Wad koromhoz hasonlitó barnás-fekete s néha sze¬ 

derjes alakú kéreg vagy vaskos tömeg. Karca barna. 

Feltünőleg könnyű és lágy, ligy hogy szétmorzsolható, s 

ekkor fog. Ha késsel megnyomjuk vagy vágjuk, a vágás¬ 

lapon feketés fémfényű lesz. Mágnestűre nem hat, még 

tinóm porát sem húzza a mágnesrúd. A vegytani kísérletek¬ 

nél a következő tulajdonságairól győződtem meg. 

Üvegcsőben hevítve vizet ad jól látható csöppekben. 

Ezen víz hatása közömbösnek mutatkozott kék lakmus pa- ’ 

píron. 

Az üvegcsőben hevített tömeg most reductioi és oxy- 

datioi kísérleteknek volt kitéve: 

a) Szódával szinitve szénen világos, sárga gömböt ád, 

melynek gyengén van kénmáj ize; darabja ezüstpénzen 

barnás foltot idéz elő, de vizoldatát nátriumuitroprussid erő¬ 

sen festi ibolyaszinüre. A kén jelenléte tehát bizonyos. A 

vízben oldatlanul maradt könnyű barna porra a mágnes 

nincs hatással. 

b) A Wad-féle ásvány finom pora asbestszálon a Bún- 
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sen-féle redukáló lángnyelv hatásának kitéve, semmi fémve- 

rődéket nem ád. Az ide tartozó 11 illékony elem közül tehát 

egyik sincs jelen. 

c) Boraxxal erősen ibolyaszinü gyöngyöt ád, mely a 

bellángban csaknem egészen szintelen lett, tehát a mangán 

mellett Co nincs jelen. 

d) Phosphorsóval éppen úgy mint phosphorsavval is 

erős élegitési lángnak kitéve (förraszcsővel) sárga gyöngyöt 

ád, melyben tehát csak a vasreactio mutatkozik. Ha el¬ 

lenben ugyanezen gyöngyöt csak gyenge élegitlési lángnak 

tesszük ki, például fuvás nélkül a stearin gyertyaláng 

külső, szintelen burkához értetjük, ibolyaszinü lesz, azaz 

előtűnik a mangánoxyd reactiója. Kitéve a magasabb hőfokú 

élegülési lángnak, ismét eltűnik a manganoxyd hatás (oxydullá 

változván) s csak a vasoxydé marad meg. 

A bellángban szintén eltűnik a mangánoxyd festése, 

de előáll a vasoxydul gyenge zöld színezete. Co tehát itt 

sem árulja el magát. 

Ebből látható, hogy ezen nemére a kísérleteknek a 

borax és phosphorsó különböznek. A pbospborsó megegyezik 

a phosphorsavval. 

A bórsav gyöngybe beolvasztva megmarad az ásvány 

pora, mint barna pont, attól tejes szinti hold terül el, a mi¬ 

nőt ilyenkor az alkalis földek szoktak előidézni. 

A Wad-dal tett lángfestési kísérleteknél K jól látható 

indigooldaton keresztül, de csak rövid ideig, tehát illékony 

savhoz van kötve. A Na sárga lángja tartósabb. Egyéb fes¬ 

tés nem vehető ki, ha az ásványt magában veszsziik; ellen¬ 

ben sósavval megnedvesitve, még látható a spektroskop se¬ 

gítségével a Ca és igen tisztán a Ba. A Ca jelenlétét a 

Wad sósavas oldatában oxálsavval is ki lehet mutatni. 

A háromtölgyes bányai Wadban e szerint van mangán, 

vas, víz, baryum, calcium kálium, nátrium és kénsav, de nincs 

benne sem kobalt (tehát nem Asbolan), sem réz (tehát nem 

Lampadit), sem lithium (tehát nem Lithiophorit), hanem 

Mangán wad és az alkatrészeket tekintve, közel áll ana- 

8* 
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dabulai Psilomelánhoz, a mely ásvány mállásterménye gya¬ 

nánt a Wad gyakran lép föl. 

A második fekete ásvány Magit étit, ez a példá¬ 

nyok felületén fennőtt krystályokat képez, melyek alakja 

néha mint rhombtizenkettős kivehető. A példányok egyes 

ürmeneteiben a magnetit krystályokon s részben ezek által 

elborítva jön elő az arany. A magnetit a felülettől befelé 

néha vaskos fekete fémfényü tömeget képez, melynek ke¬ 

ménysége oly nagy, hogy az üveget jól karcolja. Ezen tö¬ 

meg erősen hat a mágnestűre; phosphorsógyöngyöt szépen 

festi sárgára a küllángban, mig a bellángban zöld lesz. 

A magnetit krystályai olykor Wad anyaggal vannak 

behúzódva, másszor a Wad tömegében van a magnetit ki- 

válva s annak feketés fénytelen, könnyen morzsolható töme¬ 

gében vasfekete, erősen fénylő egyes szemeket képez. Ha 

ezen keveréket porrátörjük, a magnetitet ki lehet szedni mág- 

nesrnd segítségével, mig a Wad visszamarad. 

A Wad és magnetit mellett némely példányon még 

A d n 1 á r is jön elő. Ennek lángelemzése épen olyan jel¬ 

leges Adatárra mutat, a minőt Felsőbányáról mint másodla¬ 

gos képződésii Kálium földpátot néhány év előtt megismer¬ 

tettem. *) Alakját egyszerűen azon hatlap képezi, mely a 

fennőtt s másodlagos Aduiárokon a gránitoknál is ismeretes 

Svajczból. 

Az a rany szép sárga színnel bír, sötétebb sárga 

mint a verespataki. Egészben véve halmazalakn, de az egye¬ 

temi uj példányon egyik forgó-féle alakjának végszálain 

szépen kiképződött hexaederek ülnek parallel sorozatban. 

Egyik tengely irányában nyújtva vannak, úgy hogy a négy¬ 

zetes oszlopra emlékeztetnek, de a csúcsokon az oktaéder¬ 

nek nyoma sem látszik, mi ismét megkülönbözteti a veres¬ 

patakiaktól. 

Az aranynak előjöttéről ezen Wad-Maguetit s Adulár 

képezte felérkőzeten nem tesz emlitést Zepharovich (Minera- 

*) Viselkedése le van Írva: „Egy uj módszer a földpátok meg¬ 

határozására kőzetekben.‘‘ Budapest 1874. 26. lap. 



logiscbes Lexikon), valamint tudtommal az irodalom általá¬ 

ban sem. A magyar nemzeti múzeum gyűjteményében Dr. 

Krenner ur mutatott halmazalaku aranyat,[mely fekete anyag¬ 

gal van behúzódva, a mi közelebbről tekintve, tisztán Wad- 

nak ismerhető fel. Ezen példányok Dr. Hofmann Károly ur 

közbenjárása által jutottak a múzeumba, miként általa ér¬ 

tesültem a Hübner-féle gyüjteménynyel, és igy nem lehet 

kétség, hogy Hübner ur mint nagybányai gyűjtő azt csak¬ 

ugyan helyben kapta. 

A természeti viszonyokra vonatkozó adataim csak 

annyira mennek, hogy ezen módja az előjövetnek rendkívüli, 

mely időről-időre egyes fészekben ismétlődik, mig a rendes 

előjövet egészen szokott alakú. Biztosabb adatok nyerése 

végett Léding Sándor úrhoz fordultam Nagybányán, ki ve¬ 

lem szives volt levelében azt tudatni, hogy „a háromtöl¬ 

gyesi előjövet két egymáshoz ragadt sziklalap olykori el¬ 

válása által képezett üregességben van, és pedig csak egy 

9—10' hosszú és 2—4' széles, függélyesen álló egyedüli 

oszlopban, melyen miután szinte 30 ölet lemélyesztve közel 

2000 ftot elfecsérelt, a bányát kénytelen volt abba hagyni.“ 

A bánya 8—9 éve abba van hagyva, de azért két 

darabot Léding ur szives volt küldeni a rendes előjövet- 

ből, s azok egyikén sincs Wad, Magnetit vagy Adulár, ha¬ 

nem quarzos teléranyag, itt-ott űrökkel, melyeket bányavi¬ 

rág béllel ki krystálycsoportokban. Ezen quarzkrystályok 

között s részben rajtok látni aranykry&tályokat, melyek 

szép sárga szinök és erős fenyőket tekintve, megegyeznek a 

Wad-Magnetiten előjövő Aranynyal, de alakra nézve nem. 

A quarztömeg hasonlókép aranytartalmu, a mellett pyrit 

sok van benne. 

Léding ur közleménye tehát nem vonatkozik a Wad- 

Magnetites arany-előjövetre, és itt további nyomozás nem 

volna felesleges; de másrészt nincs kizárva, hogy a rendes 

előjöveten kívül egyes fészkekbe a Wad-Magnetit és Adulár 

anyaga szivárogják be s azokon az arany kiváljék, mi ere¬ 

detileg valószínűleg úgy is pyritből származhatott, melyből 

egyrészt képződhetett a magnetit és az arany, mig a Wad 
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anyagára az azon vidéken gyakori mangánvegyek bőven 

nyújthattak anyagot. Az Adulár is ismeretes már éppen 

Nagybánya vidékéből (Felsőbánya, Nagybánya), úgy hogy 

semmi sincs, mi útjában volna annak, hogy ezen Wad-mag- 

netites arany csakugyan a Három-Tölgyes-féle bányából le¬ 

gyen Nagybánya mellett, éppen úgy, mint az az egyetemi 

ásvány gyűjtemény két régi példányán feljegyezve előfordul. 

Egger ur utján annak jöttem tudomására, hogy csak egy 

nagyobb tömeg jött elő, s mind egy embernek birtokába 

jutott, ki ismét, nehány darab, kivételével az egészet vagy 

12 darabban Egger úrhoz juttatta. 

Ezen közlemény előadása alkalmával a jelenvoltak 

között Brujman ur félszobáit, hogy ő 1844. és 1845-ben 

Nagybányán lévén, biztosan mondhatja, hogy ezen érdekes 

előjőve! valóban a Három-Tölgyes bányára vonatkozik, mert 

az ő láttára is jött elő abban az időben, de csak egy kis 

fészekben AVad aranynyal. Az arany oly gyengén függött 

össze a Wad-dal, hogy le is lehetett fújni. Az egyetemi régi 

példányok, úgyszintén a múzeumiak is, ezen évi leletből le¬ 

hetnek. Kiszedvén a Wad-tömeget, a telér-kőzetben megfelelő 

űr támadt,"tehát szabadon állott volt henne. 

2. Arany Ccilasanctius József bányából Nagybányán. 

Léding ur szives volt bővebb tájékozás végett küldeni 

az ő hosszúpataki Calasanctius József bányájából szintén 

Nagybánya vidékén, hogy a kérdéses uj aranyakat ezekkel 

is összehasonlíthassam. Kaptam két nagyobb és két kisebb 

darabot „ugyanazon vénából14, de különböző helyekről. 

„Maga a véna, — írja tovább, — vagy 140 öl hosszban és 52 

öl magasságban van jelenleg feltárva; középszélessége 4', és 

a zúzércfejtéssel a bányában 120—130 egyén foglalkozik, 

kiknek havi 12—15,000 mázsányi zúzérc készletét há¬ 

rom zúzdában 93 nyillái 170—180 egyén dolgozza fel.“ 

Ezen bánya j e 1 en legjjjá 1 dásban van, de azért oly példányok, 

mind a minőket, küldött, csak rövid tünemények. 

A két nagyobb példány sötétebb és világosabb quar- 

zitos tömeget mutat, melyek közül a világos az utolsó 
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képződésig s a sötétebb a régibb. A világosabb szemcsés 

quarzit felette gazdag fémaranyban, mig a sötétebben pyrit 

van bőven, kétség kivid aranytartalommal, de szabad arany 

kevesebb. Van a kétféle színű és korú quarzit között egy 

szegély fehér quarzból, a melyben arany úgyszólván 

semmi sincs. 

A harmadik darab egy kis ürfeliilet a quarzitos téléi¬ 

ből, itt egyéb ásványok is láthatók, nevezetesen tetraedrit 

szép krystályokban érdekes combinatióval, az uralkodó alak 

a trigontizenkettős, melvlyel fellép a rhombtizénkettős és a 

ritkábban mutatkozó deltoidtizenkettős. 

A negyedik darabban kiválólag pyritek vannak pen- 

tagontizenkettősben, olykor rovátkolt lapokkal, aztán ne¬ 

hány bournonit apróbb és kissé sárgára futtatott krystá- 

lyokkal és sphalerit zöldös színnel és megtámadott fe¬ 

lülettel. 

A Calasanctius József telér ezen újabb előjövete tehát 

szintén nem hasonlít a Wad-Magnetit-Adulár keveréken elő¬ 

forduló aranyhoz. 

3. Termés ezüst és rézásványok Rézbányáról. 

Rézbányán újabb időben 1874-ben, tehát már Po- 

sepny ott tett tanulmányozása után, a Vale sacca Arsura he¬ 

gyében, hol a gazdag Reichenstein tömzs van, ettől vagy 

200 ölre uj tömzsöt találtak, mely szintén a zöldkőtrachyt 

és a mészkő határán húzódik. 

Neve Széles-tömzs, és én az adatokat éppen úgy, mint 

az ásványokat Széles Dénes ur tagtársunknak köszönöm, 

ki azokat tanulmányozás és bemutatás céljából átadni szí¬ 

veskedett. Ezen a tömzsön kiilmivelettel vagy 32 méterre 

van az ércoszlop lefejtve, s minden meter adott 1200—1300 

forint értékű ércet. Lemivelhető az említett száraz völgy¬ 

ben vagy 250 méternyire. 

Az ércek átlagosan kénegek, előjönnek azonban 

oxydatioi s reductioi ásványtermények is s ezek illustrátió- 

jául szolgálnak a következő példányok: 

1. Termésréz együtt terméseziisttel, s azon kivid lát- 
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ható rajta calcit, malacliit és chrystokolla. Egy nagy kézi 

példány egyesíti mindezeket, de azonkívül három kis pél¬ 

dány van még, melyen termésezüst látható, különösen ket¬ 

tőn a calcítkrystályokon keresztül húzódva, s azokból szép 

krystályfejekben kitolulva. Néha a calcit elvált a rhomboeder- 

lapok irányában, de a darabokat a keresztülhuzódó ezüst¬ 

szál összetartja s igy az, dacára a folytonosság megsza¬ 

kadásának, nem esketik le. Ezen tünemény a kougsbergi 

ezüstelőjövetnél ismeretes. \ harmadik kis példánynál a ter¬ 

mésezüst a chrysokolla égkék anyagából van kiválva. 

2. Cuprit krystályok termésrézzel, karmazsin piros 

és feketés vaskos cuprittal és kevés chrysokollával. A 

krystályok gyönyörűek. Egészen átlátszók rubinpiros szín¬ 

nel ; az uralkodó hexaederen kiviil szépen látni még a 

rhombtizenkettőst és alárendelten az oktaédert. Én eddig 

csak Cornwallból ismerek szebb krystályokat s ezek ott is 

oly ritkák, hogy ezen szebb példányokat Maskelyne ur a 

brit múzeumban az ásványtani osztály őre, vele nekem meg¬ 

lepetést szerezni akarván* küldötte. 

Egy más nagy példányon a piros és fekete vaskos 

cuprit, melyek egymással foltonkint váltakoznak, még su¬ 

garas malachittal vannak társulva, mit a törlap síkján ve¬ 

hetünk ki; azon kívül az ércdarab végein földes malachitot 

és Chrysokollát találunk. 

3. Három példány a calcítkrystályokon kiviil a réz- 

carbonátokat mutatja; leginkább malachitok, de azurit is 

van. A malachit sugarosan rostos, külalakja egyik példá¬ 

nyon gömb, másikon gömbszelet vagy kéreg. Az azurit 

fennőt krystálycsöportokat képez. Úgy a zöld, mind a kék 

carbonát föleresztett savakban hidegen is egészen felolvad. 

A reichensteiui tömzsből szintén ismertük már az ezüst 

előjöttét, onnét ismeretes réz, cuprit, a carbonátok, sőt azon¬ 

kívül a Brochantit és Linarit; de az ezüst együtt a rézzel 

tudtommal nincs képviselve gyűjteményeinkben, valamint a 

szép átlátszó rézoxydkrystályok is érdekessé teszik a Szé- 

les-tömzs ezen ásványait. 
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A Lőcse környékén előforduló kárpáti homokkő 
petrographiai leírása. 

Dr. Rotli Samutól. 
(Felölv. a m. földt. társ. f. évi nov. hó 8-án tartott szakgyiilésén) 

Ezen homokkő a Paul által*) magurai homokkőnek 

nevezett alcsoporthoz tartozik és mint ilyen a kárpáti ho¬ 

mokkő legfelsőbb szintjét képviseli. Geotektonikai viszonyait 

a lőcsei főreáliskola 1876. évi értesítőjében irtani le rész¬ 

letesen. Itt ezen értekezésemből csak annyi legyen felem¬ 

lítve, hogy a látszólag minden kivehető rend nélkül elhelyez¬ 

kedett rétegek nagyjában éjszakfelé dűlnek körülbelül 

!2°-nyi szög alatt, és hogy a rétegeknek ezen fekvése a 

hegyek alakját és a vidék mostani hydrographiai viszonyait 

eredményezte. A rétegek az elegyrészek nagyságát illetőleg 

kétfélék: vannak olyanok, melyek elegyrészeit már pusz¬ 

tán, szabad szemmel lehet felismerni, inig ismét mások, csak 

górcsővel észlelhető, tinóm szemcsékből állanak. Az elsők 

különböző vastagságú (1 d/m—3 m.) padokban fordulnak 

elő és homokkőnek neveztetnek, az utóbbiak a vastag¬ 

ság tekintetében hasonló határok között változó rétegekben 

mutatkoznak, melyek körülbelül 5 m/m vastag lapocskákból 

állanak és márga nevet viselnek. Egyes helyeken a ho¬ 

mokkő uralkodó és a rétegei között előforduló márga igen 

alárendelt, más helyeken megfordul a viszony és a ho¬ 

mokkő beágyalva látszik lenni a márgában. (Hasonlóan de 

más vidékről nyilatkozik Hamis Höfer a „Verhandlungen 

dér k. k. geol. Eeiclisanstalt“ 1868. év foly. 11. füzetében.) 

Ezen kétféle kőzet azonban nemcsak az elegyrészek 

nagyságát illetőleg, hanem egyéb kőzettani tulajdonsá¬ 

gok bán is annyira tér el egymástól, hogy külön-külön 

leírása nemcsak célszerűnek, hanem szükségesnek is mu¬ 

tatkozik. 

*) K. M. Paul. „Verhandlungen dér k. k. geologischen Reiclis- 

anstalt“. 18G8. évfolyam. 12. füzet. 



A homokkő fentebb említett vastagságú padokban 

fordul elő és megkülönböztethető a márgától, részint elegy¬ 

részeinek nagysága, részint pedig azon körülmény által, 

hogy vékonyabb rétegei egyáltalában nem, vastagabb réte¬ 

gei pedig igen gyakran legalább 1 d/m vastag kisebb ré¬ 

tegekre oszlanak. Az utóbbiaknak határfalai azonban nem 

észlelhetők mindenütt egész lefolyásukban, hanem megszűn¬ 

nek vízszintes elterjedésükben, miáltal a több rétegből álló 

pad egyszerre kompakt tömegnek mutatkozik. Ezen körül¬ 

mény az észlelőt azon gondolatra bírja, hogy ezen álréteg- 

zést csak utólagos és némelyek szerint a nyomás, de való- 

sziniileg az elmállás okozta elválásnak tekintse. Hogy a 

nyomás folytán ilynemű vízszintes elválások történnek, azaz 

rétegek keletkeznek, az régen felismert tény; és ha dacára 

annak mégis az elmállást mint lehető okot felhozom, azt 

azért teszem, mivel nem képzelhető, hogy a nyomás, mely 

ezen padokra gyakoroltatott, oly egyenetlen lett volna, hogy 

bizonyos területekben a rétegzést és a köztök levő helyeken 

semmi nyomát ilynemű változásnak nem eredményezte 

volna, különösen midőn az elegyrészek nagysága és a többi 

körülmények az egész padban megegyeznek. Én tehat haj¬ 

landóbb lennék az elmállást ezen álrétegzés okának tekin¬ 

teni, annál is inkább, miután tapasztalhatni, hogy ezen 

kőzeteknek elmállása olyképen megyen véghez, hogy a lég¬ 

körbeliekkel érintkező falak mentében folytonosan uj meg 

uj és pedig különböző vastagságú levelek elválnak. Az 

pedig, hogy egy és ugyanazon kőzetben különböző ponton 

különböző stádiumban lehet az elmállás már, számtalan al¬ 

kalommal észleltetett. 

Végtére nem hagyhatom emlitetleniil azon érdekes 

tényt, melyet a régi görgői utón észlelhetni. Ott ugyanis 

az ut számára készült bevágásban a márgarétegek ural¬ 

kodók, ezek között legfelül egy körülbelől 3 dm vastag és 

lejebb több, de csekélyebb vastagságú homokkő réteg van 

beágyalva (1. ábra). Az utóbbiaknál látható, hogy az egyes 

homokkövek gömbölyded alakkal bírnak és hogy átmet- 

szetben rétes alakjára összegöngyölödött nagyobb vagy 
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kisebb vastagságú levelekből állanak. Ezen rétegek egyike 

a márgában végződik ; a határponton a különben vizsziu- 
tesen fekvő niárgalapocskák felegyenesednek, mely tüue- 

mény az észlelőre azon benyomást teszi, melyet a mikro- 

fiuidálszövet tanulmányozásánál azon esetben észlelünk, mi¬ 

dőn a mikrőlitliok egy nagy jegec elől kitérnek. (2. ábra.) 

II. ábra. Az I. ábr. A. körüli pontja nagyítva. 

8 én részemről hajlandó vagyok ezen tüneményt éjszakról dél- 

felé haladó mozgás eredményének tekinteni. Nem oly könnyen 

fejthető meg a rétegnek összehajtása, a mint az a mellé¬ 

kelt ábrából látható; X, X', X" jelentik a homokkőré¬ 

teget, mely X és X"-nél tekintve, két egymás lelett fekvő 

rétegnek látszik, de tovább X' felé haladva, látjuk, hogy 

a két réteg mindinkább közeledik egymáshoz, mig végtére 

X'-nél egy közös törzsben összejönnek. És minthogy épen 

ezen közös törzs egy fekvő U-hoz hasonló, mit részint göm- 
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bölyded külseje, részint pedig meghajlott rétegei mutatnak — 

azon véleményben vagyok, hogy a most fent fekvő réteg 

valaha az alsónak folytatását képezte, hogy a két réteg 

közös, most összehajtott kisebb rétegekből álló törzse, víz¬ 

szintes rétegekből állott és hogy a mostani viszonyok csak 

a (most) felső rétegnek eredeti helyzetéből való kifordítása 

által jöhettek létre. Ez pedig mind olyen időben ment vég¬ 

hez, midőn a homokkő még nem volt teljesen megszilár¬ 

dulva és rajta csak azon márgaréteg feküdt, mely most a 

két szár között van elhelyezve. A homokkő akkori képlé- 

kenysége mellett szólnak a gömbölyded alakok, és hogy 

a márgaréteg csak az említett vastagsággal bírt, az a 

felső rétegnek mostani fekvéséből következtethető. Ha ezen 

magyarázatot elfogadjuk, még egyéb következtetéséket is 

vonhatunk: ugyanis, midőn a kárpáti homokkő legfelsőbb 

rétegei a tenger vizében lerakodtak, éjszak felől lett emelve 

a tengerfenék ; területünktől éjszakra pedig épen a magas 

Tátra főtömege van. Ebből az következnék, hogy a magas 

Tátra az eocén korszak végén, vagy az oligocén korszak¬ 

ban — a midőn a magurai homokkő lerakodott — még 

emelkedett. Azonban az emelkedés nagyságára is lehet 

még némileg következtetni. Lőcse környéken — a Tátrától 

körülbelül 25 kilométernyi távolságban — a rétegek 10— 

12° alatt dilinek. Ha most tekintetbe vesszük azon tényt, 

hogy minél távolabb fekszik valamely terület az emelő 

ponttól annál csekélyebb a rétegek dőlése, fogalmunk lehet 

azon magasságról, melyre a Tátra még a homokkő képző¬ 

dése idején emelkedett. 
Egy másik nevezetes tünemény, mely szintén már 

felületes megtekintésnél is szembeszökő, a rétegeknek, sőt 

néha egy és ugyanazon rétegnek különböző színe. Látható 

tudniillik, hogy egyes padok a repedések és határfalak 

mentében sárgás szintiek, és hogy ezen sárga övön belől 

szürkés kékes szinii a kőzet. Ezen utóbbi szin az eredeti, 

a sárga csak utólagosan jött létre a viz behatása folytán, 

a mennyiben az a kőzetben foglalt vasvegyiileteket vas- 

oxydhydráttá átalakította, vagy máshonnan ilyen vegyületc- 
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két hozott. Hogy más helyről is kerültek ide vasvegyilletek, 

a mellett szól azon körülmény, hogy kékes szürkés szinii 

homokkő az atmosphariliák behatásának kitéve, egészben 

véve szinét nem változtatja, legfeljebb azon pontokon meg- 

sárgul, hol vastartalmú ásványok vannak. 

Ha az ember közelebb áll a sziklafalhoz, különösen 

olyanhoz, mely már hosszabb ideig a légkörbeliek behatá¬ 

sának volt kitéve, feltűnik mindenekelőtt számos, szög 

módjára kiálló, többé-kevésbbé gümbölyded quarzszem, me¬ 

lyek első tekintetre beékelteknek látszanak, de közelebbi 

megvizsgálásnál kitűnik, hogy maradványai egy felbomlott 

rétegnek, és hogy rájuk is vár azon sors, mely társaikat 

(a kőzetet alkotó többi ásványokat) érte és mely szerint 

maholnap az esővíz, vagy egyéb behatások folytán le fog¬ 

nak sodortatni. 

A kovaszemek az elegyrészek sorában a legnagyobb 

méretitek és nagyobbára a közönséges quarzból valók, van 

azonban számos, mely kovapalából származik ; azok sötét¬ 

barna vagy fekete színűek, többnyire egészen gömbölyűek 

és vastartalmnak; az utóbbi tulajdonságra az őket körül¬ 

vevő nagyobb vagy kisebb, vasoxydhydrát okozta, sárga 

övből lehet következtetni, mely lefelé — a viz folyásának 

irányát követve, gyakran sárga savban folytatódik. A ko¬ 

vasav azonkívül chalcedon-, carneol-, szarukő- és tűzkő- 

darabkák alakjában fordul elő és mennyiség tekintetében 

többet teszen ki, mint a többi elegyrészek együttvéve. A 

nagy szemeken kivid vannak azonban kisebbek is, sőt 

olyanok is fordulnak elő, melyek csak górcsővel észlelhetők. 

A kovaszemek mellett feltűnnek a fehér szinti, gyöngy- 

fényű, de többnyire igen kisméretű muskovit lemezkék. 

Biotit ilyen kisebb darabokban nem mutatkozik, előfordul 

azonban nagyobb halmazokban, a mint azt több ízben volt 

alkalmam észlelni; de ilyenkor is teljesen elvesztette fe¬ 

kete szinét és sárgásbarna vagy tompakbarna sziliben tű¬ 

nik fel.*) 

*) A „Kárpát-egylet“ Dl. Évkönyvében a „Magas-Tátra grá¬ 

nitjai” cimii értekezésemben a 206. oldalon egyebek között azt álli- 
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A muskovitnál nagyobb, ele a quarznál kisebb mére¬ 

tekben fordul elő az orthoklas földpAt többé-kevésbbé kop¬ 

tatott szemek alakjában, melyek fehér, sárgás és néha 

vereses szinüek. Oligoklast nem találtam, de találtam egy 

finom port, melyet mállási produktumának vagyok hajlandó 

tartani. Hogy mi bir ezen feltevésre, azt majd lejebb fog¬ 

juk látni. 

Az emlitett elegyrészek agyagtartalmú mész által 

tartatnak össze és alkotják a kárpáti homokkövet. Az 

elegyrészek méretei különböző helyen különbözők lévén, a 

homokkő finomabb és durvább szemcsés lehet, sőt néha 

conglomerat vagy brecciaszerü kinézést nyer (p. o. régi 

késmárki ut mellett Lőcsétől ÉNy-ra.) Van azonban olyan 

finom szemcsés is, mely már a márgához nagyon hasonlit 

és egyes helyeken attól nem is különböztethető meg, miután 

rétegei a márgáéhoz hasonló lapocskákból állanak. Az lát¬ 

ható egyebek között a mellékelt 2. ábrán X'-nél. Ha a 

homokkő egy darabját hosszabb ideig sósavban áztatjuk, 

elporlik, miután kötőszere feloldódott. 

A homokkőben más kőzetből számos zárvány fordul 

elő ; én eddig a következőket találtam : 

Chl őrit pala 4 [Xj mm.—4 KI cm. nagyságú dara¬ 

bokban; steatit szintén különböző nagyságú és többnyire 

meglehetősen épélű példányokban; agya g pala 1 K 

cm.—1 $ dcm.-nyi méretekkel és majdnem kivétel nélkül 

gömbölyűre koptatva ; gránit különböző nagyságú, de ki¬ 

vétel nélkül gömbölyűre koptatott darabokban (különösen a 

régi késmárki ut mellett); a gránit elegyrészei: veres or¬ 

thoklas, oligoklas, quarz és biotit, muskovitot nem észleltem, 

a kőzet tehát nem a Tátrából való. Gneisz, többnyire 

nagy, de szintén gömbölyűre koptatott darabokban; elegy¬ 

részei földpát, quarz és biotit csillám. 

A szerves világból leginkább megszenesedett algák 

maradványai találhatók, melyek azonban oly roszul vannak 

tottam, hogy biotit egyáltalában nem fordul elő. E nyár foiytán azon¬ 

ban más meggyőződésre jutottam, miután biotit csomókat találtam, 

egyes biotit lemezkéket azonban mindeddig nem volt alkalmam találni. 

* 
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megtartva, hogy tanulmányozásra nem alkalmasak. Az ál¬ 

latvilágnak még nyomát sem találtam eddig. Ha a homok¬ 

kőből vékony csiszolatot csinálunk és azt a górcső alatt 

megvizsgáljuk, nemcsak az említett elegyrészek előfordu¬ 

lásáról, hanem azoknak egymáshozi viszonyáról is győződ¬ 

hetünk meg. Itt azonban meg kell jegyeznem, hogy egy 

csiszolatnak megvizsgálása nem minden esetben elegendő, 

miután a homokkőnél az elegyrészek nincsenek oly szabá¬ 

lyosan felosztva, mint azt például az eruptív kőzeteknél 

láthatjuk. 

A górcső alatt egy sajátságos tüneményre lettem figyel¬ 

messé; itt azt láttam, hogy a fentemlitett és makroskoposan 

egészen feketéknek látszó quarz-szemek, tulajdonképen csak 

kívülről feketék, mig belsejük szürke vagy egészen fehér. 

Egyik csiszo'atomhan, hol ilyen fekete quarxdarab átmetsze- 

tét láttam, a lemez kerülete fekete volt; ezen öv azonban 

befelé mindinkább világosabb lett, mig a középpont felé 

már majdnem színtelen volt. Nagyobb nagyításnál ezen öv- 

számtalan fekete ereeskékből állónak mutatkozott. Későbben 

ezen csiszolatot 24 óráig sósavban áztattam, közben-közben 

melegítve a savat, és azt tapasztaltam, hogy az elegyrészek 

összefüggése nagyobbára megszűnt és hogy az említett fe¬ 

kete öv mindinkább világosabb sziníí lett Ezen tény, to¬ 

vábbá a fentemlitett körülmény, hogy az ilyen fekete quarz- 

darabok körül vasoxydhydrát gyűrű szokott mutatkozni, fél jo- 

gositnak azon következtetésre, hogy ezen fekete anyag vagy 

magnetit, vagy hamatit Én inkább az utóbbinak tartanám, 

miután ilyen fekete quarz-szemek szabadon mozgó delej- 

tűre észrevehető hatást nem gyakoroltak. 

A márga szabad szemmel vagy kézi nagyitóval való 

megvizsgálásánál legfeljebb a fénylő muskovit lemezkéket 

és itt-ott elszenesedett algák maradványait lehet találni. 

Obsidiánhoz vagy üveghez dörzsölve, azonban karcolást idéz 

elő, mely körülményből quarz jelenlétére lehet következ¬ 

tetni ; és ezen következtetés egészen helyesnek bizonyul be, 

ha a kőzet finom porát górcső alatt megvizsgáljuk. Ott 



263 

ugyanis számos, vagy egészen színtelen, vagy vasoxydhydrát 

által sárgára festett és többnyire gömbölyűre koptatott, de 

szabályos jegecek alakjában sohasem mutatkozó quarzszem 

van. Ezen határozottan quarznak felismerhető szemcséken 

kívül vannak azonban még mások, melyeket szintén quarznak 

lennék hajlandó tartani. Egy sárgás és még 700-szoros 

nagyításnál is finom pornak mutatkozó tömegben, melyet 

már a homokkő tárgyalásánál mint az oligoklas bomlási 

terményét felemlítettem — a polarizáló górcső alatt a ni-- 

kólók sötétre fordításánál azt észlelhetjük, hogy ezen gyen¬ 

gén áttetsző alapállományban a quarz tulajdonságait mutató 

apró szemecskék vannak. A quarz után a muskovit fordul 

elő a legnagyobb mennyiségben ; itt-ott azonkívül egy szén¬ 

darabocska, vagy egy szabálytalan kerületű orthoklas töre¬ 

dék látható. Nem csekély mennyiségben fordul elő szén¬ 

savas calcium is, de sohasem jegecek alakjában, hanem 

mindég olyan alakban, mely a többi egymáshoz került elegy¬ 

részek által hagyott üregeknek megfelel. A mész tehát itt 

is fordul elő, mint kötőszer. Ezen állítás helyességéről kí¬ 

sérlet utján is győződhetünk meg. Ha t. i. egy márgadara- 

bocskát sósavba teszünk, heves pezsgés támad és már egy¬ 

néhány másodperc után széthull az egész tömeg. 

Ha az ilyképen keletkezett port a górcsővel megvizs¬ 

gáljuk, azt veszsziík észre, hogy a mészállományon kívül 

megtaláljuk a többi elegyrészeket mind, de már ritkán kap¬ 

csolatban egymással, lián m mindegyiket isoláltan. Ha ezen 

port sósavban főzzük, csak azon változás megyen rajta 

végbe, hogy sárgás színét (vasoxydhydráttól) elve-zti és 

szürkés fehér szint vészén fel. De még a főzés urán is ta¬ 

láljuk ezen portömegeket, melyeket fennt említettem. Én 

éppen ezen oknál fogva hajlandó vagyok azokat valami 

kaolinfélének tekinteni, mely mint íöldpát kőzetek mállás! 

terményé a viz által lett ide sodorva. 

Végtére nem mulaszthatom el Dénes Ferenc tisztelt 

collegámnak szives köszönetemet mondani egyrészt az el¬ 

készített rajzokért, másrészt azon szívességért, hogy enge- 

met egyes előfordulási körülményekre figyelmeztetett, 

___ 9 
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Adatok Zsarnócza vidékének földtan bányászati 

viszonyaihoz. 

Liszkay Gusztáv tól. 

(Előadva a selmeci földtani fiókegylet 187tí. május 31-iki gyűlésén.) 

Társulatunk múlt év július havi szakgyülésének meg- 

bi/ásából, augusztus havában Zsarnócza vidékére rándultam 

ki, hogy azt földtani és bányászati szempontból tanulmá¬ 

nyozzam, de főkép, hogy bizonyosságot szerezzek az ottani 

érc- és barnaszén-telepeknek jelenlegi állapotáról, s végre 

hogy a zsubkovai annyira keresett tetradymit lelhelyét 

felkutassam, s további e részben megteendő intézkedések 

céljából társulatunknak ajánlatot tegyek. 

Midőn megbízatásomról az igen tisztelt szakgyülésnek 

jelentést tennék, feladatomat bárom részre osztom, melyek¬ 

ről szabad legyen egyenként következőket felhoznom: 

I. Földtani viszonyok. 

Ezek részint Pettko, jelenleg nyugalmazott k. bányata¬ 

nácsos és academiai tanárnak Selmec vidékéről szerkesztett 

térképéből, részint a bécsi cs. kir. földtani intézet ide vágó 

felvételei után magyarázhatók. 

A leirandó terület Alsó-Hámortól Alsó-Zsdány-Nagyrét 

(Hochwiese) és Fenyő-Kosztolány között 3.75 □ mértföldre 

terjed ki. 

A terület legjelentékenyebb vize a Garau, mellékvi¬ 

zek a pilai és zsubkovai patakok, melyek Zsarnócza mel¬ 

lett a Garanba ömlenek. 

A kosztolányi viz ezen területen kevés fontosság¬ 

gal bir. 

Helyszini tekintetben: 

Zsarnócza 704, Zsjár begye pedig Nagyrét mellett 
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2748 lábnyira fekszik az adriai tenger színe felett, a többi 

helység és magaslat, ezen határok között váltakozván. 

Egyébiránt a vidék Szent-Kereszt felé dombos, Nagy¬ 

rét és Kosztolány felé pedig begyes/ e tájon emelkedvén ki 

a trachyt csoportból a Zsjár hegye is. 

Az ezen területen fellépő kőzet-féleségek a követ¬ 

kezők : 

1. Nyirok, Alsó-Zsdány, Breznicza, Yihnye, Zsarnó- 

cza és Brod mellett. 

2. Congeria rétegek, ezeket Pettkó özönvizi 

agyagnak nevezi, Bukovina, továbbá Zsarnócza és Repistye 

között. 

3. T r a c h y t b r e c c i á k ; több ponton; az egész te¬ 

rületen leginkább képviselvék. 

4. Rhyolitok, Szénás falu, Bukovina és Zsarnócza 

mellett. 

5. Vörös trackytok) , ,. 
több ponton. 

b. And esi t trachytokJ 

7. Zöldkő t r a c h y t o k, Pila és Zsubkó között, to¬ 

vábbá a zsarnóczai kohó és Brod között. 

8. Tarka Ken per márga, Fenyü-Kosztolány és 

Pila mellett. 

9. Li asz mész, Fenyü-Kosztolány és Pila mellett. 

10. F e 1 s ő t r i a s dolomit, több ponton Pila 

mellett. 

11. Werfeni palák, Pila, Nagyrét és Fenyü- 

Kosztolány között. 

12. Vörös h o m o k k ő, Alsó-Hámortól Vihnye 

felé. 

13. Gr n e i s z. 

14. Syenit, Alsó-Hámor felett; a hodrusbányai tömzs- 

höz tartozik. 

A mennyiben az itt elősorolt kőzetnemek, főkép a jege- 

ces-tömegesek, már több helyen szakavatottabbak által 

le lettek írva, és mivel nem volt alkalmam a jelenleg 

divó szokás szerint ezen kőzeteket alkatrészeikre nézve 

egyenként elemezni, s azoknak saját jellegét egész pontos¬ 

át 
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Sággal kideríteni, szabad legyen gyakorlati irányban csak 

annyit említenem, hogy a trias dolomit Pila mellett a csen¬ 

desen emelkedő völgy oldalain majdnem meredek sziklafalat 

képez; szövegére nézve nagy mértékben üreges, mely tu¬ 

lajdonságát valamennyi mészkegygyel osztja; kicsinyben 

stfémcsés. 

Az üregekben, sőt egyes darabokban is, több aragoni- 

tot találtam, melynek az eddigi elvek szerint a közönséges¬ 

nél magasabb bőfok mellett kellett képződni, miről egyéb¬ 

iránt a közeli zöldkő-traekyt jelenléte könnyen ád felvilá¬ 

gosítást. 

A trias dolomitban egyébiránt igen szép calcitokat is 

találhatni, részint rhomboederekben, részint skalenoederekben 

kijegecedve. 

A werfeni pala majdnem sötétvörös és sokkal kemé¬ 

nyebb, mint a selmeci Szállás hegyen található, Myacites 

fassaensis és Naticella Costata-kövületeket tartalmazó, egé¬ 

szen hamvasszürke, csillámdús, pala. 

Az általam leirt különleges észrevételek a követ¬ 

kezők : 

1. Bukovinka-falu felett, a Garan jobb partján, a Ba- 

nyistye-völgy torkolatánál egy kiálló perlit-szirtet találtam. 

Ebből azt lehet következtetni, hogy vagy e rhyolitok 

egészen a Garan jobb partján ömlöttek ki s bizonyos tá¬ 

volra a Garan medrét képezik, vagy hogy az észlelt tömzs 

valamely földrengés alkalmával az anyatömzsről leszakittat- 

váu, a víz által sodortathatott jelenlegi helyére, mely utóbbi 

magyarázat azonban alig fogadható cl, mivel a tömzs kid¬ 

ről észlelhető része két köbölnél többet tesz, s valóságos 

szirt-fejnek látszik. 

2. Ugyancsak perlitet észleltem Repistye és Zsarnócza 

között a zsarnóczai országúton, ott, hol a Garan vize az 

utat közvetlen a hegy oldalába szorítja, hosszabb távolra. 

Itten a vörös trachyt a perliteken fekszik. 

3. A Michalov-hegyen Zsarnócza és Repistye között 

trachyt brecciákban édes vizi kovásodások találhatók, me¬ 

lyek nagyobbrészt a Carpinus betulus fajhoz tartoznak. 
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Ha Zsubkovtól a Pila hegységig egy egyenessel met- 

szük a képletet, akkor a mellékelt települést kapjuk, mely¬ 

nek viszonyait a rajz elég világosan mutatja. 

e Wcrfeni pala. 

II. Telep-viszonyok. 

A bejárt területen a telepek két csoportba sorozandók, 

u. m. érc- és barnaszén telepek. 

a) Erőtelepek. 

Eltekintve a trackytbrecciákban számtalan sok helyen 

előforduló kováiul erektől, melyek igen sok rövid életű, 

kísérleti bányászkodásra szolgáltattak alkalmat, mint pl. 

a Zsarnócza feletti Opareni nevű hegyen, hol 3 elhagyott 

tárnára akadtam, a pilai trias dolomitba csapó ankerit- 

telepek leginkább érdemelnek ügyeimet. 

Közvetlenül a pilai malom felett a trias dolomitban egy 

völgyszerű teknő van, melybeu az ankerit-telepek egészen 

a felületre kibúvnak. 

Ezen ankerit-telepek, nagyobbára barna vaskővé van¬ 

nak már elváltozva, s bizonyos pontokon szórványosan elő¬ 

forduló ólomfényiét tartalmaznak, melynek állítólag ezüst 

tartalmúnak kell lenni. 

Az ankeritek a völgy irányával keresztbe csapnak, a 

miért is azoknak az alsóbb szintekről való szabályszerű fel¬ 

tárása alig volt lehetséges. 

A tárnák közül csak az alsó volt járható, de az is 
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csak a keresztpontig-, honnan a vállalkozó bizonyosan feljebb 

akart hatolni a telepben, de valószínűleg anyagi akadá¬ 

lyok folytán feladatát nem oldhatá meg. 

A felső szinteken való bányászkodás is csak turkálód¬ 

nak nevezhető. 

A pilai bányászat a jelen század 30-as éveiben élte 

fénykorát, a Prybilla-család birtokában. Ekkor ugyanis tiszta 

ólomföldet (óloméleget) ástak, mely között állítólag több 

fejnagyságu termék ezüst (Haarsilber) találtatott. 

Egyáltalában mondhatni a pilai bányászatról, hogy 

ottlétem alkalmával egészen el volt hagyatva, s főtiszte¬ 

lendő Leitmann Vince, ottani plébános ur állítása szerint, 

nincs is egyelőre remény újabb lendületre, a mennyiben az 

eddigi vállalkozók majdnem mind kimerültek s nagyobb tő¬ 

kepénzes nem akad, a ki vagyonát ilyen bizonytalanra koc¬ 

káztassa. 

A meglevő bányák kiterjedettebb bányászatra mutatnak. 

A történelem is azt bizonyítja, hogy Pila-Nagyrét és 

Zsubkovo lakosai hajdan majdnem kizárólag bányászkodás¬ 

sal foglalkoztak, azonban ezen iparág időről-időre kedvezőt¬ 

lenebb eredményeket tüntetvén fel, inkább erdei munkára, 

illető lég földmivelésre adták magokat, mely kereset-ágakból 

jelenleg is élnek. 

A bányán, különösen az alsón, igen sok kénsavas 

óloméleg (anglesit) található, a calcitekről már fentebb meg¬ 

emlékeztem. 

Azon kérdésre, hogy mi módon kerülhetett az ezüst¬ 

tartalmú ólomfényle az ankerit-telepek töltelékébe ? kétféle¬ 

kép felelhetünk, és pedig: 

1. az ólomfényle vagy egyszerre képződött az ankerit- 

tal, kijegecesedvéu az oldatokból; vagy 

2. később jutott az aukerit közé. Részemről az 

utóbbi nézetet vagyok hajlandó elfogadni, és pedig úgy 

magyarázván magamnak a dolgot, hogy a zöldkőtömzs ki¬ 

törése alkalmával annak környékén egy nagyobb telérnek 

kellett képződni, mely az ankerit-telepekkel összeköttetésben 
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áll, s az ankeritban előforduló csekély erek és fészkek ezen 

fő, eddigelé fel nem talált, érnek csak ágai, bogai. 

A zsubkovai műveletből nem láthattam meg semmit, 

mivel a tárna szája, melyben hajdan ezüstérceket fejtettek, 

s ezek között tetradymitet találtak elmállott zöldkő-trachyt- 

ban, be van dőlve. 

ügy látszik azonban, hogy ezen művelet csak igen rö¬ 

vid létii lehetett, s inkább kísérletül, mint fejtésre szol¬ 
gálhatott. 

A tárna Kornuta János, paraszt-gazda lakása mellett, 

a zsubkovai patak jobb oldalán 18 — 19 óra felé lehetett 

hajtva. 

b) Széntelepm. 

Az e vidéken létező szénbányászat, ha a Handlova 

vidékit is ideszámítjuk, több mint száz év óta foganato- 

sittatik. 

Ugyanis Schmauss Bernát, bányaesküdt már 1769-ben 

felfedezte néhai gróf Pálffy János birtokán Handlován és 

Lehottán a barnaszenet, s azt körmöczí és német-prónai ko¬ 

vácsokkal kísérlet alá is vétette, a kik odanyilatkoztak, 

hogy a kísérlet alá vett szén egészen hamuvá ég, s a pör¬ 

kölésre és kovácsolásra a legjobb. 

Ezen adat nevezett Schmaussnak az akkori cs. k. ud¬ 

vari kamarához 1771. szeptember hó 21-én beadott körle¬ 

véléből van merítve, s arról tanúskodik, hogy a magyar 

bányászok már akkor kezdték, a kőszénnek iparbeli fontos¬ 

ságát fölismerni, a mennyiben nevezett Schmauss is találmá¬ 

nyának tárgyát oly célból ajánlja a magas kincstári udvari 

kamarának, hogy ez a körmöd kincstári bánya- és kohó- 

müveknél alkalmaztatván, ez által a körmöd bányaerdők 

megkiméltessenek. 

Ha a szentkereszti medencét közelebbről vizsgáljuk, 

első pillanatra szemünkbe ötlik annak kőszén-képzésre al¬ 

kalmatos volta, s azon körülmény, hogy abban hajdan egy 

beltengernek, vagy legalább egy terjedelmesebb tónak kellett 

létezni. 
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A szénképzési korszak azonban nem vihető fel még 

csak az eocen képletig sem, a mint erről, a medencében 

eddigelé talált szenek, s a kőzetek minősége tanúskodik. 

A Szent-Kereszt medencei szén özönvizi képződmény, 

ezt nemcsak lignites természete teszi kétségtelenné, de azon 

körülmény is, hogy eddigelé csakis a congeria rétegek, nyi¬ 

rok és a trachyt-brecciák között táratott fel. 

A szén az egész medencére kiterjed, s lehet mondani, 

hogy ha a congeria rétegeket vagy nyirkot bárhol is'meg¬ 

fúrjuk a föld felszíne alatt, csakhamar lignitre akadunk. 

Az itteni k. bányaigazgatóság levéltárában található ok¬ 

mányok szerint már 1825-ben kutatott kőszénre e vidéken 

egy báuyatársulat. 

Az ötveves években a magas kincstár ezen területen 

több Ízben rendelt el kutatást, a többi közt Alsó- Felső- 

Zsdányon, Trnauvkán, Prestávlkón, Jasztrabán, Trubinon és 

Kis-Lócson voltak kutatásai, a mint erről régibb okiratokból 

meggyőződhetni. 

Legnevezetesebb volt a prestavlki, mely egy majdnem 

70 méter mély fúrlyuk által lett feltárva. 

Legutóbbi időben egy Selmec-Hodrus bányai társulat 

kutatott ezen szenekre, de sikert nem érvén, csakhamar bele¬ 

fáradt s abban hagyta a dolgot. 

Ottlétem alkalmával a Michalon nevű hegy oldalában 

nyitva találtam egy éjszaknyugat félé csapó, s majdnem 

vízszintesen fekvő leveles széntelepet, mely lignites természete 

dacára is, gázfejlesztésre aligha nem lenne alkalmatos. 

Prestávlkón egy 1.7 m. vastagságú mocsárszén volt 

feltárva, melyet néhai Blaschka, k. hányatanácsos előadó 

elemezett is és következő adatokat talált: 

Bitumen tartalom 25 % 

Hamu ,, 12.5 e/». 

Színit 12.27# ólmot; hőhatálya 0.3700 és kifejt 

2820 hőegységet, vagyis ezen szénből 10.08 métermázsa 

egyenlő 3.4 köbméter száraz bikkfával, mely tapasztalás 

szerint 10.64 métermázsát nyom. 
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A terület bejárása alkalmával Bukovina felett és Bá- 

uyistyén több ponton találtam szenet, mely szintén kizá¬ 

rólag lignites volt. 

A bandlovai szénhez hasonló minőségűt, a milyenről 

Wiesuer Adolf igazgató tisztelt tag-társunk előttem rövid 

utón megemlékezett, nem találtam. 

Habár kétséget nem szenved, hogy ezen medence 

egészen Sztrapstól Zsarnóczáig s Szentkereszttől fel Handlo- 

váig a fiatal szénkorszakhoz tartozó szeneket rejt magában, 

s habár ezen szén bizonyos ipari célokra, p. o. ércpörkö¬ 

lésre. tégla- vagy egyéb cserép-edény égetésre sőt, ha ként 

nem tartalmaz, még kazán-fűtésre, illetőleg világitó-gáz fej¬ 

lesztésére is alkalmatos lehetne, tekintve a közlekedési vi¬ 

szonyok nehézséget, a telepek csekély vastagságát s főkép 

a kőzeteknek helyezkedési viszonyait, ezen fiatal szenek¬ 

nek nem nagy jövőt lehet jósolni, mivel nézetem szerint 

itten a nagyban való és olcsó termelés nem lehetséges. 

Kétségtelen, hogy trachytjaiuk, hova a rhyolitok is 

soroztainak, a harmadkor legfiatalabb szakába esnek. 

Az ezekből képződött trachyt-breceiák az eocen-kép- 

letet elfedték; de az is tudva van, hogy a bandlovai 

barnaszén, mely az eocen-korszakba soroltatik, majdnem 

közvetlenül a trackyt-brecciák alatt fekszik. 

így tehát a szentkereszti medencében képződött szén 

csakis özöuvizi (alluviál) lehetvén, ha jobb minőségű sze¬ 

net akarnánk e vidéken feltárni, ezt a trackyt-brecciák 

alatt kereshetnek, vagy más szóyal a Garan medencéje 

körül fiatal szénnel van dolgunk, mig a handlovaihoz 

hasonló szenet a tracbyt-brecciák alatt találhatnék fel, s 

e célból nagyobb mélységre kellene furatni, ha a Handlo- 

ván feltárt telep egészen addig terjeszkednék ki, vagy ha 

más hasonló telep itt egyáltalában képződött volna. 

A fúrás mélysége a szentkereszti medence valamelyik 

fúrásra megválasztott pontja, s a bandlovai szén fedője 

közti magaslati különbség által lenne közelítőleg megha¬ 

tározva. 

10 
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Az elmondottakból kifolyólag következőt bátorkodom 

az igen tisztelt társulatnak javaslatba hozni: 

1. A pilai züldkő-traehyt tüzetes átkutatását főképen 

nemes érctelérekre, mivel nem tehető fel, hogy ezen kőzet- 

tömzs, mely lényegében a selmeci zöldkő-tracbyttal meg¬ 

egyezik, egészen meddő lenne. 

E mellett szól a csak felületesen ismert pilai ezüst¬ 

bányászat és az úgynevezett morastgrundi rézbányászat, 

mely utóbbi már csak a krónika lapjain él 

2. Tekintettel a tetradymitnak keresettségét, s azt, 

hogy a tetradymit csakis Zsubkován fordul elő, mivel a 

börzsönyi előjövetelt az ottani bányák végelpusztulása 

miatt már számba venni nem lehet; ajánlom a zsubkovai 

tárnának felnyitását és a tisztelt társulat gondozása alatti 

fentartását; az ez által a társulatnak okozott költségek a te¬ 

tradymit eladásából bőven fedeztethetnének. 

3. Ki lenne puhatolandó, hogy váljon a handlovai 

szenet tartalmazó eocen-rétegek nem érnek-e a szentkereszti 

medencébe, és ha igen, milyen mélységben'? hogy azokra 

netán szénbányászatot lehetne űzni. 

ATEGYESEK. 
S. F. Érdekes higanyércek Mexikóból. F. S a n d- 

berger nem rég nehány kézipéldányt kapott egy higanyérclelhelyről, 
Huítzuco (Guerzero) közeléből, melyek pontosabb megvizsgálás alkalmá- 
vak egész sorozatát mutatták a pseudomorph képződményeknek a tiszta 
antimonittól oly cinnoberig, mely az előbbinek már csak nyomait tar¬ 
talmazta. A nagylevelii sugaras vagy száras antimonit igen kemény bar¬ 
nás tömött quarzból álló kőzetben fordul elő s csaíc itt-ott, a széleken 
megy át kevéssé zsirfényü, de kemény, sárgás stiblithté ; e két ásvány 
a higanynak nyomait sem tartalmazza. A változás további stádiumában 
azonban a jegecek teljesen stiblithté változva tűnnek fel s egyúttal vagy 
teljesen vagy legalább részben feketés amorph higany kéneggel(metacinnaba- 
rit moore) vannak áthatva úgy hogy első tekintetre a jegecek legna¬ 
gyobb részét az antimonit pseudomorphjainak lehetne tekinteni. Azonban 
fajsúlyúk csak 5.39 a forrasztócső előtt azonnal kitűnik, hogy nem egyebek 
kevés metacinnabaritnak tetemes mennyiségű stibíithtel való keverékénél, 
melynek keménységét —5.5 még ezen felül meg is tartották. Egy ily fe¬ 
ketés töredéket a forrasztócső előtt egy pillanatig izzítva, alig észreve¬ 
hető térfogatcsökkenés mellett, tiszta fehérré lesz, s megolvaszthatlan ma¬ 
rad, szénen csak igen gyenge kénreactiót mutat, de izzitócsőben megolvasz¬ 
tott sziksóval keverve természetesen valamivel több higanyt ad. (Ametacin- 
nabarit összetételének megfelelőleg: Hg. = 85.89, S. = 13.84.) A válto¬ 
zás további stádiuma ezen fekete száras tömegeknek cinnoberbe való át- 



menetele, mely a levelessel kezdődik s lassanként mindinkább tovább ha¬ 
lad. Szerző példányai között találkoztak olyanok, melyek ‘/3, 2/3 s olya¬ 
nok melyek valószínűleg 9/10 részben alakultak már át cinoberré, az 
előbbiek még kemények s uralkodó szinök a fekete, legfeljebb vörösen 
pettyezve, az utóbbiaknál a szin határozottan cochinelle-vörös, ezek 
földes kinézésüek s ugyanolyan törésüek. Azonban az antimonit hasa¬ 
dása ezeknél is megmarad s a rendes lapok: oo P — s ritkábban P- 
a leginkább megtartott jegeceknél tisztán felismerhetők, s a forrasztó¬ 
cső segélyével az antimon nyomai még mindig kimutathatók. Az eredeti 
ásvány alakjának ezen megtartása annál is érdekesebb, mivel három¬ 
féle változást kellett szenvednie, mielőtt cinóberré lett: oxydálódnia 
kellett stiblithté, ebből metacinnabarittá s végre ebből a tulajdonképi 
cinnoberré kellett változnia. E folyamatról tiszta képet adni igen bajos, 
mindössze kiemelhetők azon támpontok, melyek a megkisérlendő meg¬ 
fejtésnél tekintetbe veendők. Mindenütt, a hol az egyes darabokon a 
stiblithnek amorph higany kéneggel és cinnoberrel való impregnatióját ész¬ 
lelhetni s csakis itt láthatni tetemes mennyiségben a repedéseken s a 
leveleknek a szárakba való átmeneténél későbbi képződésii gypszet, 
minthogyha előjövetele a higanykénegével a legszorosabb kapcsolat¬ 
ban állana. Felvéve, hogy e gypsz előbb kéncalcium volt, s feloldott 
higanykéneget tartalmazott s ezt a pseudomorph-képződményekbe be¬ 
vitte: a talány megoldására az első lépés meglenne téve. Hogy a kén¬ 
calcium közönséges hőmérséknél a levegőn alkénessavas mészszé, s 
végre gypszszé képes oxydálódni, s a higanykéneg változatlan marad, 
régen ismert tény. Igaz ugyan, hogy kísérleti úton még kimutatva 
nincsen, hogy a kéncalcium higanykéneget föloldani képes-e, azonban 
a hozzá oly közel álló kénbaryum bir a fentebbi sajátsággal, mint ez 
többek által — Wagner 1865., Fleck 1866. — ki lett kísérletileg 
mutatva. Ennélfogva feltehető, hogy a kéncalcium is bir ugyenezen sa¬ 
játsággal. Ezt véve kiindulási pontul, többé semmi különös nehézség 
nem állana a metacinnoberit cinnoberré való átalakulása kimagyará- 
aásának útjában, annál is kevésbbé, mivel ez átmenetei már szintén tüb- 
Dek által — Hausmann, Fleck — ki van mutatva. (N. Rep. f. Pharm. 
25. 107.) 

TÁRSULATI ÜGYEK. 

Szahgyülés f. évi november hó 8-án. 
Tárgyak : 
1. Dr. Szabó József egyet, tanár „Adatok magyarhoni ás¬ 

ványok újabb előjövetéhez Nagybányán és Rézbányán14 címmel tartott 
előadást. (L. a jelen számban.) 

2. Dr. Ro t h Samu lőcsei főreált, tanárnak „A Lőcse környékén 
előforduló kárpáti homokkő petrographiai leírása44 cimü értekezését az 
első titkár olvasta fel. (L. a jelen számban). 

3. L i s z k a y Gusztáv selmeci bányaiskolai tanárnak „Adatok 
Zsarnócza vidékének földtan-bányászati viszonyaihoz44 cimü értekezését 
a másodtitkár ismertette vázlatosan. (L. a jelen számban.) 

4. Az első titkár a társulatba belépett új tagok neveitolvasta fel; 
ezek : K r emniczkyF. Jakab bányatiszt Yerespatakon, Fikker 
Ferencz szolgabiró Verespatakon, S chmidtSándor m. nemz. mú¬ 
zeumi assistens Budapesten, Vál y a Miklós tanárjelölt Budapesten, 
az egri ó-casinó Egerben, a bányász- és erdész-akade- 
m i a i m agyar t á rsulat Selmecen, és S e m s e y A n d o r ma¬ 
gánzó Budapesten. 
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TITKÁRI KÖZLEMÉNYEK. 

Felszólítás ! 

Azon t. tagtársak, kik tagdijukat a f évre még mindeddig nem 
küldötték be, ezennel tisztelettel felkéretnek, hogy ebbeli kötelezettsé- 
göknek mihamarább igyekezzenek megfelelni, annál is inkább, mert 
mindaddig, mig a tagdijat be nem küldik, a n. kir. földtani intézet 
kiadványai számukra megküldve nem lesznek. 

Tudósítás ! 

A magyarhoni földtani társulat eddigi kiadványai — Régibb ki¬ 
adványok 1—5. kötet és Közlöny 1—5. évfolyam, — összesen 10 kötet¬ 
ben Kilián Frigyes könyvárus úr útján, kinél a munkálatok bizo¬ 
mánybán vannak letéve, szerezhetők meg kötetenként 1 írtjával. 

A tagdíjat az 1876-ilc évre lefizette: 

Aiiner Sándor, dr Albert Ferenc, dr. Bach József, Baczoni Al¬ 
bert, Bellovits Ferenc, Benes Gyula, Bieltz Albert, dr. Bottenstein Samu, 
Bruck Ferenc, Brzorád Rezső, Buda Adám, Bulla Elek, Buday Károly, 
Burány János, Búza János, Bány. és érd. akad. magyar társaság, Cho- 
czenszky József, Csató János, Cserny Béla Dávid Vilmos, De Adda 
Sándor, Debreczeny József, dr. Dékán Rafael, Divald József, Dobay^ 
Vilmos, b. Eötvös Lóránt, Esztergom városa. Failhauer Alajos, Faller 
Gusztáv, Farkas Róbert, Felső-magyarországi bánya-polgárság. CJesell 
János, Glanzer Miksa, Gölti Ernő, Gömöry Sándor, Gyújtó Lajos, dr. 
Halassy Vilmos, Hamburger József, Hazay Gyula, dr. Hajdú Gyula, 
Hazslinszky Frigyes, Herepey Árpád Hoffmann János, Ilofmann Rafael, 
Horváth Ignácz, Hradczky Antal, Hudoba Gusztáv, Jendrassik Miksa, 
dr. Kanka Károly, Kachclmann Vilibald, Kecskeméti ref. főtanoda, 
Kellel- Emil, Kacskovits Sándor, Kiss Sándor, Koch Ferenc, Knöpfler 
Gyula, dr. Knöpfler Vilmos, dr. Komarek József, Kosztka Vilmos, 
Kremnitzky Amand, dr. Kubacska Hugó, Kuncze Leó, Kürthy Sándor, 
Eajthay János, Láng Ede, Leding Sándor, dr. Lészay László, Lieder- 
mann József, Lipner János, Lojka Hugó, Lúczy Lajos, Luczenbacher 
János, dr. Maar József. Markos György, Márkus Ágost, b. Mednyánszky 
Dénes, dr. Mihályi János, Merényi Dezső, Mikó Béla, Milkoyits Zsig- 
mond, Návay Gyula, dr. Osterlamm Szilárd, dr. Óváry Pál, Ölberg Fri¬ 
gyes, Ölberg Gusztáv, Pálffy Samu, Parády Kálmán, Parragh Gedeon, 
Petrogalli József, Prélyi István, Prihradny Ödön, Preuszner József, Prug- 
berger József, dr. ReichenliallerKálmán. Rennert Gyula, Riegel Antal, Rie- 
ger János, Roha Benedek, Rómer Flőris, dr. Roth Samu, Ruffiny Jenő 
Rybár István, Sárkány Miksa, Scheffer Vilmos, Schröckenstein Ferenc, 
Schneider Gusztáv, Scliroll József, Sebesy Alajos Siehmon Adolf, Si- 
monidesz Pál, Serák Károly, Sramkó Mihály, Steinhaus Gyula, Stein- 
hausz István, Stépán Miksa, Siissncr Ferenc, Szakács István, Szabó 
Károly, Szabó Samu, Szászvárosi ref. gymnasium, Szent mik lósy Jenó, 
Szilniczky Jakab, Szlávik Dániel, Szőnyi Pál, Téglás Gábor, Themák 
Ede, Tóth Ágost, Tribusz Ferenc, Varinyi János, Vincze József, dr. 
Vogel Gusztáv, Weiss Tádé, Zemlinszky Rezső és Zlolia Ferenc tag- 
társak. 

Budapest, 1876. november 20-án. 
Sajólielyi Frigyes, 

társ. I. titkár. 



1876. VI. évfolyam. 11. és 12. széni. 

Kiadja 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 

A választmány megbízásából szerkesztik 

SAJÓHELYI FRIGYES és ROTH LAJOS 
titkárok. 

Titkári iroda, a hová a lapot és titkárságot illető mindennemű kér¬ 
dés intézendő : Budapest, VIII. kér. Zerge-utca, főreáltanodai épület, földszint. 

Hivatalos órák naponként 11—12-ig és 4—6-ig. 

TARTALOM: 

A Hegyes-Drocsa hegység ásvány leihelyei, Lóczy Lajostól. — Jelentés 
a „Frusca-Gora“ hegységben tett geológiai gyűjtés- és kutatásról; II. 
Rész, üledékes kőzetek, Popovits V-Sándortól. — Az 1876 ik évi nyári 
idényben a magy. kir. földtani intézet geologjai által eszközölt földtani 
fölvételek eredménye; összeállította Matyasovszky Jakab. — Irodalom. 
— Vegyesek. — Társulati ügyek. — Titkári közlemények. — Tartalom- 

jegyzék. 

A Hegyes-Drocsa hegység ásvány-lelhelyei. 

Lóczy Lajostól. 

(Megismert, a m. földt. társ. f. évi dec hó 6-án tartott szakgyülésén.) 

Miként a geológiai úgy azon ásványtani kutatásokból 

is, melyek az anyahegységet, a Bihart és ennek erdélyi 

lejtőjét oly nevezetessé tették, ezen ágnak kevés jutott. 

Ha végig lapozzuk Zepharovick ,,Mineralogisches Lexicon“- 

ját, föltűnik, hogy alig nehány adat szól e hegységről, de 

ezek Cotta és Blum által annál érdekesebbeknek vannak 
vázolva. ') 

Ezen körülmények bátoritnak fel arra, hogy szakom 

köréu csaknem túllépve bemutassam a t. társulatnak azon 

ásványokat, melyeket 1873. óta e hegységben tett kirándu- 

*) Zepharovich min. Lexicon II. 97, 123, 172 1. 
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lásaim alkalmával Összegyűjtők, és pár szóval ecseteljem 

előfordulásuk körülményeit. 

Mint már szerencsém volt kifejteni 1), a Hegyes-Drocsa 

alatt értem azon hegyágat, mely Erdély határától keletre a 

Fehér-Körös és Maros — illetőleg a Bega folyó közt nyugatra 

terjed, a mennyiben a Maros balján elterülő u. n. lippai 

hegységet is a Hegyes-Drocsához veszem geológiai alkata kö¬ 

vetkeztében, mivel ez annak, egyedül egy kimosott csatorna 

által elválasztott folytatását képezi. Emlitém hogy a tulaj¬ 

donképi Hegyes-Drocsa krystályos palák (phyllit, csillámpala) 

és gneisz-gránitból áll, egyátaljában a réteges őshegység 

jellegét viseli magán; mig a Lippa Solymos-Bucsáva közt 

elnyúló mesozoi sediment-sáv egy nagy kiterjedésű és igen 

különnemű tömeghegységre támaszkodik, mely már az 

erdélyi érchegység régibb eruptív kőzeteivel érintkezik, 

mondhatnám — ha a kortól egyelőre eltekintek— azokba 

fokonként átmegy. 

Ez alkalommal csak a tulajdonképi Hegyes-Drocsa, 

tehát a krystályos, réteges hegység ásványlelhelyeit óhaj¬ 

tóm fölsorolni, egy más alkalomra hagyva az átnézeti tér¬ 

képen dioritnak színezett tömeghegység nem kevésbé gazdag 

ásványleletei bemutatását: talán ha több anyag lesz együtt, 

a kőzeteket és ezek települési viszonyait jobban fogom 

ismerni. 

Mint már emlitém DDK. nek lejtő krystályos palák¬ 

ból áll ezen hegység anyaga, ezek elterjedésében egy 

általános sorrend észlelhető, a mennyiben délen, mintegy a 

legmagasabb rétegeket képezve phyllitek uralkodnak, ezt 

egy gránit-csillám, elrendezése folytán csaknem gneisz-grá¬ 

nit töri át telepszerűen, a hegység homlokától a Debella 

góráig széles övét képezve; ez alatt ismét phyllit kö¬ 

vetkezik, melyet a Körös völgye felé egy csillámpala vált 

‘) Füldt. közi. VI köt. 1870. és köv. 
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fel, mely a Hegyesen egyátaljában a mélyebb rétegekben 

túlnyomúbb és mindinkább quarzdúsabb lesz. 

A hegység rétegfejeit és evvel egyezően meredek ol¬ 

dalát éjszakra fordítja ; itt apróbb rétegeltolások és vető¬ 

dések észlelhetők, mint egy valódi egyoldalú hegység belső 

törésszegélyén. 

Miután nem az egyes ásványfajok leírása, hanem 

csak leihelyeik fölsorolása lehet célom itt, éjszakon kez¬ 

dem azt a legalsó telepekben. 

A világosi várhegytől a Hegyesen át Bogyestig a Fehér- 

Körös oldal-völgyeiben, melyek a hegység csapására merőle¬ 

gesen éjszakfelé irányulnak, mindenütt feltaláltam az említett 

quarzdús durva csillámpalákat; ezek kíséretében egy érc 

eléggé változatos fajai vannak, mely bányaiparnak kezd 

lassanként helyet adni. 

A réz ez, mely a bemutatott darabokban mint chal- 

copyrit, chrysocolla, tarkarézérc, a zűrit, 

malachit, melaconit és fakóérc (Tetraedrit) van 

képviselve. 

Ezek nem csupán egyes lelhelyeken, hanem a csapás 

egész vonalán előfordulnak és tudtomra felfedezésük jobba¬ 

dán Szab ó, pankotai birtokos ur érdeme. Eddig K o v a- 

színez, A g r i s, Aranyág, és D u u d n á 1 vannak a 

telepek föltárva, melyek ezen érceket vezetik és ezen 

föltárások csaknem egy vonalba esnek. 

Én a kovaszincz- aranyág- és duudi föltárásokat láto- 

gatám meg és ezekről röviden sorolom fel észíeleteimet: 

Kovaszincnál egy Otk ovács nevű hegy gerincén van 

a kibúvás; 26° déli dűlésű phyllit és csillámpala közt 

egy fehér kaolinos, talkos, quarzeres, különben igen kilú¬ 

gozott telepben, chrysocolla kovamalachit és 

ma lac hit jő elő, mint azt a durva kutatótárna vájatai- 

ban kivehetőm. 

9 
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Aranyágnál egy mélyen bevésett szűk völgyben a He¬ 

gyes alatt van egy másik föltárás. 

1874. nyarán, midőn a helyet meglátogatám munkáso¬ 

kat is találtam itt. 49° DNy.-nak a rétegek dőlésében egy 

8-75 hosszú ereszke volt itt a patak mélyén alább hajtva, 

mely azután éjszakfélé 5m, délre 9m hosszú oldalvájatba 

ment át, a csapást követve. 

Egy mintegy 21cm. vastag réteg bányásztatott itt, 

mely jobbára quarz vezetőben rézkovandból állt kevés fakó- 

érc mellet', felette talkpala, feküjében durva csillámpala 

volt. Azóta úgy tudom besziint a munkálat, melyet akkor 

is a legkezdetlegesebb állapotban találtam, az első zápor 

természetesen viz alá helyezte, sőt teljesen be is tölté ezen 

vajatokat. 

D u u d-nál, a L ng os völgyben 1875 nyarán élénkebb 

munkát láttam; ennek egy tágulatában egy kis gyarmat 

tárult hirtelen elém több lakházzal érczuzó, mosó épületek 

cementező berendezés és olvasztó kemencével; a völgyben 

1 kilm. távolságban van a föltárás. 

Ugyanazon csillámpala a bánya körül E. 93° D. irány¬ 

ban csaj) és 13°-al délnek dűl, a bánya felett a völgyben 

vetődés látszik lenni, szürke palák jönnek itt elő és a csa¬ 

pás és diilés is változik, a település E. 71°. lesz 23" K-i 

diiléssel ; ezen kívül apróbb gyürődzések is jelentkeznek. 

Az érctelepek a csillámpalában vannak, és ott létemkor 

kettő volt feltárva, mely három emeletben bányásztatott. 

Az ércek itt is telepekben jönnek elő a vezető réteg quarz, 

mely elmállási ásványfajokkal van telítve és erős kilugzást 

mutat. A legnagyobb vastagság, mely zúzásra használta¬ 

tott, állítólag 1 m. mét. volt. Az ércek borait, azonkívül li- 

monit és cuprit benső tömör elegye, melybe kevés clial- 

copyrit van beszórva. Chrysocolla szép halvány kék für¬ 

tös kérgezésekben jő elő kevés melaconit és malachittal. 

Az általam hozott darabok mellett, néhány darabot a 
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m. nemz. Múzeum a jelenlegi egyik bányabirtokos, Neu- 

s t a cl t úr ajándékából bir. 

Ezenkívül még — mint értesültem — a nádasi völgyekben 

is fordulnak elő hasonló ércek, helyüket azonban nem is¬ 

merem . 

Ezen ásványok jellemzésére legyen szabad elmonda¬ 

nom a következőket: 

A D u u d-i darabokra nézve: 

Barna tömör borait alapanyagból vegybomlás követ¬ 

keztében clirysocolla és m e 1 ac onit váltak ki ; 

egy másik darabban sötét barna cuprit és limonit elegy ke¬ 

vés chalcopyritet is tartalmaz, rajta mint elmállási termék 

malachit lép föl. 

Egy 3-dik példányon azurit, malachit jelentkezik a 

chalcopyrit, galenit és haematittal behintett quarzit alap¬ 

anyagon. 

Aranyágról egy darabka chalcopyrithez csatolva 

fakóérc, ankerit és quazzal lép föl, és talkpalával érintkezik. 

Eme leihely eket, azok anyagát és telep viszonyait te¬ 

kintve azon meggyőződésre jutunk: hogy ezek nem kontact 

képződések; eruptív kőzetek, melyek ezt eredményezhették 

volna egyátaljában nem fordulnak itt elő ; egy színben való 

előfordulásuk, párhuzamos betelepedésük arra mutat, hogy 

telepszerű besziirődésekkel (impregnatiok) van itt dolgunk, 

ha Cotta úr fölfogását követjük ; erre utal az is, hogy a 

mélyben kéneg, a felsőbb részekben éleg- és carbonátok alak¬ 

jában jelentkezik az érc. 

A Maros felé siető völgyek bejárásakor föltűnt, hogy 

ott, hol a cldoritos phyllit nagy quarz tömböket, lencséket 

zár magába igen gyakori a patak quarzhömpölyei közt a 

haematit zárványú; legföltiinőbb ez Berznova vidékén, hol 

már az országút kavicsaiban is közönségesek az ilyen da¬ 

rabok, melyek mind az éjszaki völgyekből származnak. 

1874-ben ezen ásványt helytállón sikerült látnom. Gros 
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helység közelében a Pliski nevű völgyben, közel a gosau 

kréta határához, szürke chloritdús phylitben, elágazó telep¬ 

ben 3—16cm. vastag quarz és calcit elegyű teléreket talál¬ 

tam egy rövid kutató tárnában föltárva, ezek vezetik a hae- 

matitot. Nagy lapokkal eléggé vastag lemezekben jelentkezik 

ez itt, a lapok a jellemző' háromszöges vonalzást is mutat¬ 

ják. Ezenkívül a bogyesti és a kladovai völgyben is észlel¬ 

tem ezen előjövetelt. 

Ugyancsak a Maros völgy oldalvölgyei egyikében, 

Berzova és Monorostia közt elmálló palás dioritban, mely a 

pbyHitben tömzsöket képez asbest is fordul elő. 

Most forduljunk a hegység délnyugati előfokához Pau- 

lisnál. Azon kies kép, mely a síkság egyhangúságán elbá¬ 

gyadt szemet fölvillanyozza, mihelyt a paulisi megállót a 

vonat elhagyva a Maros völgyébe és közvetlenül a hegy 

lába alá lép ; nyújtja egyszersmind a hegység legérde¬ 

kesebb helyét az eruptív kőzetek menetviszonyait és a kontakt 

ásványok leihelyeit illetőleg. 

Azon gneisz-gránit tömeg, mely Ménestől Radnán át 

széles övben Konopig terjed egy kis phyllit részletet szi¬ 

getel itt c, ez keresztül kasul van hatva diorit és gránit 

erek által. Előbb telepszerűen kiömlött diorit zavarta meg 

és változtatta el a phyllitet; bárom ilyen meredeken álló 

telért véltem közel egymáshoz fölismerhetni, melyek köze¬ 

lében a phyllit tömörebb amphiból — tovább csillám és 

chloritdús lesz. 

Ezen phyllitet és dioritot szabálytalanul hálózzák be 

quarzdús felsites erek, melyek az elmállóbb sötét diorit- 

szirtek felületéről mint fehér hálózat magasodnak ki; 

kétségkívül a ménes-radnai gránit elágazásai ezek, melynek 

egy isolált tömzse a paulisi vásártérre nyíló V a 1 y e 

L o t t i oldalán látható. 

A zavargások szintén tetemesek e helyen; mig ugyan 

is a hegység krystályos palái általában lapos déli esést ma- 
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tatnak, itt a phyllitek ellenkező lejtésben vagy függélyes ál¬ 

lásban mutatkoznak a diorit telérek közelében. 

Ebez hasonló viszonyok Gyorok és Kuvinnál ismét¬ 

lődnek. 

Itt ezen diorit teleptelérek és graniterek közelében 

vannak azon ásványok lelhelyei, melyek a hely nevét az 

irodalomba juttatták. 

Cotta1) emlité a helyet legelőször, hangsúlyozva a comp- 

licált telepedést, epidotot és turmalint emlit innét. 

Majd Bilim 2) dr. Hofmanu K., m. kir. főgeolog úr leletei 

nyomán a V. Cru cse árokból és barackai szorosból az 

epidot álalakulatait (pseudomorphose) ismert föl orthoklas és 

oligoldas után, gránit és dioritban ; egyszersmind a barna¬ 

vasba átmenő pyritet is fölemlitve innét. 

Az epidot eme pseudomorphoseit jellemzően nem ta¬ 

láltam föl, de annál szebben azt valódi köntösében. A szo¬ 

ros egyik árkában, hol egy törött sirkő áll a parton, az 

első borház megett egy diorit teleptelér nyúlik föl függé¬ 

lyesen és gránit erekkel is bir, ennek üregében sugaros epi¬ 

dotot találtam, az epidot sárgászöld az orthotengely irányá¬ 

ban oszlopszerüen van kifejlődve, mellette a darabon pyrit 

is jelentkezik. Ugyanitt a diorit is vezet epidotot, egy 

darabban sötét hagymazöld amphibol oszlopok sugaros cso¬ 

portosulásban tömör, helyenként vékony, oszlopos epidot ál¬ 

tal vétetnek körül, az epidot alapban turmalin is je¬ 

lentkezik. 

Ugyanitt calcit is fordul elő nagy rhomboaderek 

halmazában chlorittal. Közel ide a Maros felé hajló hegyol¬ 

dalon egy diorit sziklában szemcsés mész érszertien van be¬ 

foglalva, melynek szalagjait quarzkrystályok képezték. Itt 

‘) Cotta u. Felien b e rg, Erzlagerstátten Uugarns u. Sie- 

benbürgens, 1862. 24. 1. 

'-) Blurn, Dritter Nachtrag zu den Pseudomorphosen 1863. 

122. és 124. 1. 
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egy chalcopyrit darabot is találtam, mely az előbbi caleit- 

ját is kiséli. 

Itt és mindenütt a diorit teleptelérekkel érintkező 

phyllit tetemesen el van változva, lencséket és gömböket 

zár magába, Cotta szavait használva valódi septáriákat; ezek 

átmetszetei ily képet tüntetnek elő, a phyllitbeu : 

Phs=phyllit, 

l)=diorit, 
G—gránit, 

F—földpát (felsit, inagnetit és haematittal), 

T=tur malin, 
a—cunphibúl, 
c=cálcit, 
e=epidot. 
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A gömbök külső burkát földpátból álló felsites anyag 

képezi, ennek érintkezésén a palával magnetit 1 — 2•5ram• 

átm. octaederek vannak kiválva, ezt turmalin és chloritos 

ásvány kiséri; a felsites alapanyagban haematitlemezkék 

is vannak beszórva. 

Ezen golyók magvát a turmalin halmaza képezi, mely¬ 

ben néhány krystálylapot is lehet fölismerni. Sokszor az ily 

gömbök nem egészen phyllitben, hanem ennek határán a 

diorit mellett fejlődtek ki, ilyenkor a felsites burok hiányzik 

és helyibe epidot lép úgy, hogy a sorrend ilyenkor : diorit, 

amphiból, epidot, turmalin. Kisebb gömbök az elmállt 

phyllitben csakis turmalint tartalmaznak, melynek már krys- 

tályalakja is kivehető. 

Ezen gömbök egész U•3Öm• átmérőjűéit; és a diorit 

teleptelérek közelében fordulnak elő ezek egész csapásbosz- 

szában. 

Az említett magnetit kifejlett octaederei helyenkint 

vörös karcot adnak, mi arra mutat, hogy részben haematitba 

mentek át és igy a martitra utalnak. A magnetit vagy chlorit- 

ból no ki általa egészen körülvéve vagy egyes szabályos, 

octaöderekben a felsites alapanyagban foglaltatik. 

A haernatit néha nagyobb lemezekben mint vas-csil¬ 

lám kisérí a felsit ereket. 

Ménes szőlő-hegyeiben a gránit az uralkodó kőzet, 

ennek egy hasadékában kifejlett quarzegyének találtattak. 

A vas és mangán leihelyeit kell még fölemlítenem. 

A Körös völgyben a csillámpalát egy quarzithomokkő 

kiséri, mely Agrisnál sötét dolomitos mészkőpadok feküjét 

képezi és evvel együtt a régibb mesozoi rétegekhez lesz 

sorolandó. Délre a duudi bánya-teleptől a Kimpu Apatore te¬ 

tőn a quarzit homokkő területén néhány aknát láttam, me¬ 

lyek körül nagy halmazokat találtam egy szép tömör li- 

monitból. Telepviszonyait azonban a növényzettel fedett kör¬ 

nyéken nem észlelhettem. 
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Azonkívül a limonit a gosau rétegek felső homokkö¬ 

vében is gyakran előjő, mint bekérgezés. Gros egyik ol¬ 

dalvölgyében kutató bányászat is űzetett reá; itt a sárga 

homokkő üregeit és a kövületek kőbeleit fürtös limonit 

borítja. 

Végül még megemlítem azon mangánércet, mely Hof- 

mann Raphael úr igazgatása alatt a hegység egyedül jöve¬ 

delmező bányászatát nyújtja. 

8 o 1 y m o s-Bucsáva közelében a flyscli (kárpát homok¬ 

kő) területén egy agyagvaskő vonul végig a diorit és en¬ 

nek határán ; ez itt nagy gyűrődzéseket mutató mészkő-szir- 

tekkel, melyek talán a felső jurához valók, érintkezik és 

mangánércet tartalmaz. 

Egy 0'20m- vastag tömzsöt képez ez a felületen, 

mely mélyebben az agyagvaskőbe megy át. 

A dubrovicai völgyben Gros körül elterjedt kavicste¬ 

lepek léteznek, melyekben hajdani nagymérvű aranymosások 

nyomai vannak; a vidéken igen elterjedt az aranydús tele¬ 

pekről való hit és a Runk nevű hegy képezi az arany¬ 

kincsről szóló mondák központját. 

Még Petirs és Milova azon két hely, mely ásványokat 

és pedig tennék rezet nyújtott, s ezt azért említem föl, mivel 

Cotta x) a hazánkbeli érctelérek tudományos ismertetője azon 

körülményből, hogy ezen helyek egy vonalba esnek a bá¬ 

náti érctelérekkcl és másfelől Milova már a rézbányái ércte¬ 

rülethez is közel esik, ezekben a bánáti és rézbányái területek 

összekötő kapcsát volt hajlandó fölismerni és a Petirsnél 

előbukkanó diorittümzsöt, mint bauatitot a bánátiak foly¬ 

tatásaként tekintve egy 30—40 mf. hosszú hasadékot föl¬ 

tételezett, mely Rézbányától a bánáti hegység hosszán át 

Szerbiáig ér, a melyen a rokon eruptív kőzetek kitörtek és 

contact érceknek adtak léteit. 

l) Cotta, Erzlagerstatten im Bánát u. Serbien 1864. 76—77 

100. 1. 
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Ez bizonyára nem áll: a petirsi tömzs azon tömeges 

diorit legszélsőbb csúcsa, mely a kréta sediment övét dél¬ 

ről határolja, míg a milovai a krystályos palák területén 

van és láttuk, hogy ennek a K Ny-i csapás irányában el¬ 

terjedt rézércei a Körös völgyén nem contact képződések, 

hanem impraegnatiok. 

Végül a következő táblázatban összefoglalva bátorko¬ 

dom adni az e hegységből eddig ismert ásványokat és ezek 

leihelyeit : 

ásvány 
1 

lelhelye vezetöközet 
' 

1 Termés réz Milova Gránit és csillámpala. 
Petirs Tömör diorit? 

2 Galenit Aranyág Csillámpala 
3 Borait Duud 
4 Pyrit Paulis Gránit 

Berzova Csillámpala 
5 Chalcopyrit Paulis Phyllit és calcit 

? Duud Csillámpala 

6 
?’ 

Fakóérc 
Aranyág 

7 Chrysocolla 

* 
Kovaszinc 
Duud 

>) 

8 Melacouit Duud 
9 Haematit Duud 

?? Aranyág 
r> Paulis Gránit 

10 
r> Dumbrovica Phyllit 

Magnetit Paulis Phyllit 
11 Limonit Tauc Quarzit- homokkő 

V Duud Csillámpala 
Gros Gosauhomokkő 

12 Turmalin Paulis Diorit, phyllit 
Drocsa-liegy 

Szlatina köze¬ 
lében 

Gránit 

13 Amphibol Paulis Diorit 

14 
Asbest Dumbrovica Diorit (palás) 
Epidot Paulis Gránit, diorit 

15 Turmalin Paulis Diorit, phyllit 
Drocsa-hegy 

Szlatina mel¬ 
lett 

Gránit ! 

16 Chlorit Paulis stb. Chlorit-pala, phyllit j 
17 Steatit (Talk) Aranyág Csillámpala j 
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ásvány íelhelye vezetöküzet 

18 Calcit Paulis Phyllit a diorittelérek 
mellett 

V Dumbrovica Quarzzal a phyllitben a 
haematitot vezeti 

19 Ankerit Aranyág Csillámpala 
20 Azurit 
21 Malachit V) 

Jelentés a „Frusca Gora ‘ hegységben tett geolo 
giai gyűjtés és kutatásról. 

(II. Rész : Üledékes kőzetek.) 

Popovics V. Sándortól. 

(Megismertetett a in föleit. társ. f. évidec. hó 6-án tartott szakgyülésén). 

a) Diluvium. 

A Lösz ezen hegy ségben föllép nagyobb területen 

és tömegben s az ily helyeken egyrészt a Dunának néha 

meglehetősen meredek partját, másrészt pedig és különösen a 

déli lejtőn, a Száváig elnyúló dombok és síkságnak ö 

képezi egyedüli mezét. Vastagsága tisztán észlelhető a Vu- 

kovár-Illok-zimonyi part mentében, de a Száva előtti sík¬ 

ságon is Paul állítása szerint*) leér több mint 20 ölnyi 

mélységbe. Azonban nem egy helyen találni azt a tóhegyek¬ 

ben is, hol vagy a harmadkori vagy még régibb képlete¬ 

ken nyugszik. így például igen szépen észlelni azt Lédince 

felett a „visnja strána“ hegyre felvezető utón. Itt annyira 

telve van az őt jellemző puhányokkal, hogy azokat ezrekre 

menő példányokban lehet gyűjteni. Az általam talált nemek 

Natica, Cyclostoma, C/lausilia, H e 1 i x és C e- 

*) Vcrhandlungen d. k. k. g. R. A. 1870. pag. 182. 
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r i t h i u m ; mások által gyüjtettek még a löszben B u- 

limus és Suecine a.*) 

A lösz szine nagyobbára sárgás; helyenként, pL nyu¬ 

gaton S c h í d körül vereses szint ölt magára s ekkor cse¬ 

rép égetésre használják fel, mig a sárgásból több helyen 

közönséges téglát készitnek. Sósavval leöntve igen erősen 

pezseg, mi a mészszeli bő kevertségére mutat, mely viszony 

kitűnik már a nagyszámban benne előjövő mészgömbök- 

böl is. 

b) Paludma-rétegek. 

Ezen, különösen nyugati Szlavóniában erősen íellépő- 

s a Darwin-elméletére nagy fényt árasztó elhiresedett kö- 

köviiieteiről nevezetes rétegek a „Frusca-Gorában“ is ta¬ 

láltatnak habár inkább alárendelt szerepben. Eddig hárem 

helyen észlelteitek: dr. Ivó eh által a cserevici patakban, 

azután a bécsi geologok s általam K a r 1 o v i c és Grg e- 

t e k n é 1. 

A grgeteki klastrom mellett elfolyó patakban e réte¬ 

gek — délfelé dűlve — képezik annak medrét és az itt 

2—3 ölnyi magas partot, melyből is legjobban gyiijthetni 

a jellemző kövületeket. Legszebb sikerrel tehetni ezt a 

klastrom keleti kapujának átellenében. Az általam itt gyűj¬ 

tött példányokat N éumayr és Paul urak voltak szí¬ 

vesek meghatározni; lajstomuk a következő: 

Vivipara Leuzí, Neum. (Igen nagy számmal). 

* Vivipara cyrtomaphora Bruss. 

* Vivipara cf. lignitarum, Neum. 

* Vivipara Lenzi átmenetben a 

Vivipara cy rtomaphora-hoz. 

* Bythinia Pilari, Neum. 

Unió indet. 

F) Dr. Koch A. , Jelentés" p. 47. 



Cardium semisulcatum Rouss. 

Congeria cf. triangularis. 

Egy Cardimn-féle kövület az által vonja magára a 

figyelmet, hogy két- erősebb borda közt még két finomab¬ 

bal van ellátva, mely körülménynél fogva nem esik össze 

egyik eddig talált Cardiummal sem, sajnos azonban, hogy 

nincs a legépebb állapotban. Én egyelőre a cardium 

beteroco statum Pop. uov. sp. nevet adom neki. 

Nem tudom ez e azon cardium, melyről Neimayr is szól. *) 

A csillaggal jelzett alakok eddig Grgetekről nem voltak 

ismeretesek. Egyéb, mások által itt gyűjtött példányok a 

következők : 

Vivipara spuria, Brus. 

„ Sadleri, Partseb. 

„ Wolfi, Neum. 

„ Mojsisovicsi Neum. 

Litboglypbus fuscus Ziegl. 

Pisidium nov. sp. Neum. 

Karlovitznál észlelhetők e rétegek keletfelé a dunai 

part mentében; azokat igen gyéren agyag, de leginkább 

egy homokos képződmény képviseli, melyben kövületek is 

találtatnak. Az u. n. ,.jaruge“ (barlang) lyukakban W o 1 f 

ur által ezen kövületek gyiijtettek : 

Cardium speluncarium, Neum. u. sp. 

„ simplex, Fucks. 

Melanopsis cf. Visiauiaua, Brus. 

Vivipara pannonica, Neum. n. form. 

„ Wolfi, Neum. 

Bytbiuia Pilari, Neum. 

Hydrobia syrmica, Neum. nov. form. 

,, aurita, Neum. n. f. 

*) Neumayr u. Paul. .„Die Paludinen- und Congerienschicliten 

Ustslavuniens“ p. 24. 
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Hydrobia acutecarinata, Neum. n. f. 

,, turricula, Neum. u. f. 

Ha ezen elsorolt faunát tekintetbe vesszük, kitűnik, 

hogy az a Neumayr és Paul urak által adott osztáty- 

zatban a középső emeletbe tehető. 

Karlovitznál a paludina-agyagot egy lignites föld ki¬ 

séri, melyet W o 1 f ur is észlelt. * **)) Minthogy közvetlenül a 

dunaparton van, az odacsapódó hullámok által szépen fel 

van tárva. Én 70 lépésnyi hosszúságban észleltem. Nem 

akarom felemlités nélkül hagyni, hogy ezen lignites anyag¬ 

ban bőven kivált a g y p s. Szine piszkos fehér. A krystá- 

lyok, melyekből ritkán találni ép s teljesen kifejlődött pél¬ 

dányt, egymással oly szorosan vannak összetapasztva, hogy 

szilárdabb tömegekot képeznek. L i g n i t e t találni több 

helyen a „sztrazsilovacski potok“ mentében, hol már meg- 

kisérlették annak részletesebb átkutatását. 

c) Concjeria-rétegek. 

A congeria-rétegek, melyek újabb időben Franciaor¬ 

szágban és C a p e 11 i ni által Olaszországban is felfedez¬ 

tettek, *') a mi hegységünkben legtauulságosabban Be öcsi u- 

n á 1 vannak feltárva. A joggal elkiresedett cementmárgá- 

ban oly kövületek találtatnak, melyek ezen rétegek korát 

biztosan megállapítják. 

Én gyűjtöttem bennök a „Nemcsevac“-hegyről (volt 

Ohrensteini gyár). 

Cardium Lenzi R. Horn. (számos példányban). 

Cardium sp. 

Yaleuciennesia annulata, Rouss. (számos példányt) 

R. Hörnes ur által meghatároztatott még e rétegekből: 

Cardium syrmiense R. Horn. n. sp. 

*) Verhandl. (1. k. k. g. R. A. 1870. p. 214. (hol „Moorerde“- 

nek nevezi.) 

**) Verh. 1874. pag. 219. 
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A nevezett Valenciennesia előfordnl ezen kívül még 

innét nyugatra, Vasas ur gyáránál is Cserevic mellett, liol 

belőle eddig a legnagyobb példányok jöttek napfényre. Csik 

ur gyárában is sikerült egynéhány példányt fellelnem, 

ezek azonban igen kicsinyek valának. E kövületet a leg¬ 

újabb időben V u c o t i n o v i é úr Zágráb mellett is ta¬ 

lálta s igy nem képezi a „Frusca-Gora“ a legnyugatibb elő¬ 

fordulási határt, mint azt dr. Lenz felvette. 

Sikerült gytijtenem e rétegekben még számos hal¬ 

maradványt, melyek meglehetős állapotban lévén, talán 

mégis határoz hatók; továbbá egy igen ép halfogat, növény 

lenyomatokat, kisebb nagyobb csigolyákat. 

A congeria-rétegek Beocsinon kívül előfordulnak a 

„Frusca Gora-“ban számos más helyen is ; a népség álta¬ 

lában ,,kaja“ névvel jelöli azokat. Úgy hiszem, hogy ide 

fog tartozni azon képződmény, melyet .1 a z a k n á 1 ész¬ 

leltem. Ugyanis ott a „béli potok“-ban meglehetősen mesz- 

sze a hegygerinc felé, egy homokkövet találni, mely fekete 

csillámot bőven tartalmaz. Helyenkint igen szilárd, hogy ka¬ 

lapácsolható, némelyiitt pedig darává esett szét. A patak¬ 

tól jobbra régibb krystályos mész lép föl, halra nem igen 

ép serpeutin, váltakozva krystályos mészszel. Magában a ho¬ 

mokkőben nem találtam kövületnyomokat ; váljon alatta 

fordul-é elő agyag vagy márgi, minthogy a meder alul 

nincs eléggé kimosva, nem constatálhattam. 

Jazak klastromtól délnyugatra, azon kis völgyekben, 

melyek a hegyről a faluba levezetnek, egy két jól feltár, he¬ 

lyen egy m á r g a tűnik fel, sárgás-fehéres színben, melyet 

talán szintén a congeria-réteghez lehetne sorolni. Ez sem 

tartalmaz kövületnyomokat. Elválása táblákban történik. 

Fölötte s legközelebbi szomszédságában ismét a régi krys¬ 

tályos mészkövet találni. 

Grgeteknél a Rerneta klastrom felé vezető utón szintén 

fellép egy márga a serpentin s magnetites mészkő közt, 
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finom táblákban elválva, fehér szinbeu, vörös pettyekkel. 

A nyelvhez tapad s nem tartalmaz kövületeket. Hasonlít a 

beocsini felsőbb márgához a hova egyelőre számítom is. 

d) A sdrmat-emelet. 

Ledincénél, a falu végén, Rakovácnál s 0-Szlankamen- 

nál igen alárendelten mutatkoznak ez emelet rétegei. Ü-Szlau- 

k antennái, mint már W o 1 fis felhozta, a dunapartot képező 

lajthamészkővel cerithium mészkő váltakozik. Ledincénél a 

híres „Ferin majdan“, melyről beszélik, hogy egykor arany¬ 

bánya volt, szintén ilyen cerithiummész- illetőleg márgából 

áll. A márga bőven be vau hintve sárgás, metallikus pik¬ 

kelyekkel. 

Rakovácnál én még az 1872-ik évi tavasz első napjaiban 

észleltem a patakban homokos rétegeket különböző színű 

agyaggal, mely a patak egyik partjáról átcsap a másikra. 

Későbben látta ugyanezen rétegeket dr. Leuz is. *) Az 

innét 1874-ben felküldött darabokban Hörnes R. úr a kö¬ 

vetkező kövületeket határozta meg.**) 

Cerithium pictum, Bast. 

Rissoa angulata, Eichw. 

Rissoa inflata, Andrz. 

Bulla Lajonkaireana, Bast. 

Cardium Süssi, Barb. 

Tapes gregaria, Partscli. 

Kitűnik ezekből, hogy e rétegek a sarmat emelethez 

sorolandók. 

A sarmat-emelet azon pontját is, melyet W o 1 f Re¬ 

metéről említ, volt alkalmam észlelni. Midőn a klastrom 

keresztjétől a falu felé északnyugatnak indulunk, beérünk 

nemsokára egy szűk s rövid völgybe, melyen keresztül a 

patak folyik s ennek mentében egészen a hegy gerincéig le- 

*) Dr. 0. Lenz „Beitrage z. geol. d. Frusca-Gora in Syrmien“ 

Jahrb. d. g. R. A. 1873. pag. 314. 

**) Verh. d. g. R. A. 1874. pag. 60. 

10 
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hét látni egy sárgás, porladékos homokkövet, melyben 

szervi maradványokat nem sikerült lelnem. E homokkő meg¬ 

lehetős vastagságban föl az ,.Ostribreg“-ig emelkedik, hol 

azonban nem búvik ki, mert az erdős talaj elfödi. Az emlí¬ 

tett patakban a homokkővel együtt nagy conglomerát da¬ 

rabok hevernek, melyek talán ugyanazon emeletbe sorolha¬ 

tók. Az „Osztribreg“ túlsó, azaz (frgetek-karlovici oldalán 

föllépő homokkő, mely szintén conglomeráttal s szürke agyag¬ 

palák társaságában jön elő, már mcm tartozik ide, hanem 

vagy a culm vagy felső kréta rétegeihez 

e) A mediterrán emelet. 

Ezen emelet rétegeit észleltem egész kiterjedésükben, 

a mint a hegység körül húzódnak; egy-két oly helyt is 

vizsgáltam meg, mely eddig nem volt mint ezen emelet lei- 

helye ismeretes. 

Az é j s z a k i lejtőn ezen emeletből találjuk a lajta 

meszet Lédince, llakovac, Beocsin, Cserevic és Szvilos 

környékén. 

A ledincei bányákban, melyekben még most is fejtik 

ezen mészkövet, igen számos polypon kívül gyűjtöttem ezeket: 

Conus, cypraca, perna sp. kőmagvait és egy 

Trochus sp. 

jól megtartott példányát. 

Rakovácou, a Lédince felé tekintő „crkvica“ nevű bá¬ 

nyákból ezek vannak : 

Pectunculus pilosus, Linn. 

Lucina leonina Bast. 

Venus sp. kőmagva. 

Mytilus sp. kőmagva, 

Ostrea sp. kőmagva, 

és igen számos korall, mely meghatározhatlan állapotban vau. 

Azon fehér-sárgás márgát, melyet dr. Koch a beocsini 

bányákban a lajtamészkő felett említ, én Rakovácou is 
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az idézett bányában felleltem s benne gyűjtöttem meglehe¬ 

tős számban foraminiferákat, de különösen a nevezetes 

Ampliistegina Haueri d’Orb. nevű példányt, miből kitűnik, 

hogy e felső mediterrán rétegek tovább keleten is meg 

vannak, sőt, mint később ki fogom emelni, még a déli lej¬ 

tőn is volt alkalmam azokat konstatálni. 

Szviloson a fain déli oldalán emelkedő hegyek csakis 

lajtamészkőből állanak. 

A déli lejtőn, nyugatról kelet felé haladva, a lajta- 

mészkő kibúvását először is a kuvezsdini zárdánál látjuk; 

odáig mindenütt a hatalmas lösztakaró s más rétegek 

által van el födve. 

Kuvezsdinnál, épen a klastrom ablakai előtt nyitottak 

egy nagy bányát a mészkőben, melynek anyagát általánosan 

mészégetésre használják fel. A zárdán felül mind két olda¬ 

lon a hegyekben szintén fejtik a komiét éjszak felé egy 

ideig még követhetni, hol azután régibb képletek jönnek 

a felületre. 

Az e bányákban általam gyűjtött kövületek ezek : 

Pecten elegáns, Andr. 

Pecten Malvinae, Dubois (több példányban). 

Pecten substriatus, d’Orb. 

Pecten latissimus, Broce. 

Pecten sp. (számos példányban). 

Itt is gyűjtöttem számos Ampliistegina Hau- 

e r i d’Orb. nevű foraminiferát, miből következtetem, hogy az 

illető márga is jelen vau s igy talán felvehetjük, hogy a 

lajta-mészgyfíríit körös körül a „Frusca-Gorában “ követik 

az Ampliistegina rétegek is. 

Innét tovább keletre a lajtamész rétegei ismét el 

vaunak födve s csak a kis Pétkovacsa klastromnál 

észlelhetjük azokat újra egy kis föltárásban. A mészkő itt 

porladékos, homokos kinézésű s minthogy nincs mélyre fel- 

10* 
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tárva, csak nagy bajjal gyüjtkettem egy két kövületet, me¬ 

lyek megtartási állapota nem a legjobb. Az egyik példány: 

Cardita sp. 

Ismét keletre a Sisatoraci klastromig nem lát¬ 

juk, de igen is Le zsimir falunál, hol a „Krecsanska 

jama“ nevű bányán több kemence számára fejtik a lajta- 

mészküvet, melyben igen gyakran fordul elő a 

Pecten latissimus, Broce. 

Lucina sp. kőmagva 

számos egyéb meg nem határozható alakokkal.*) 

Ezután csak a Besenovo klastromtól délre fekvő hegy 

az, melyen a lajtamész fedetlenül kilép. E hegy neve „Béli 

kamen“ (fehér kőzet) mészköve sárgás fehér, s kinézése olyan 

mintha csupa golyócskákból állana; kövületek ritkán fordul¬ 

nak elő benne. Dr. Ivock ur térképén e hegy helytelenül van 

mint agyagé s i 11 á m p a 1 á b ó 1 álló lerajzolva. 

Vrdnik falu vége ismét azon pont, hol a lajtkamész 

kibúvik a lösz takaró alól s hol szintén több nyitott bányá¬ 

ban fejtik. Kövületei nem térnek el a már idézettektől. 

Legújabban (1870-ki nyáron) észleltem a lajta-réte- 

geket H o povo klastromnál, egy helyen a Kamenitz-ireghi 

országút déli oldalán s a „ZsarkovacV patakban. A múlt 

évben az említett országúton, nem messze a „Venác“ korcs¬ 

mától délre, az ut kavicsozására szükségelt anyag megszer¬ 

zése céljából a hegy oldalán több tárnát nyitottak, s noha 

helyenként már több mint 20 m.-nyi mélységre mentek beil¬ 

lőik, csakis lajtamészkő mutatkozik, melyet csakugyan fel 

is használnak — ámbár silány — kavicsozási anyag gyanánt. 

A mészkő nagyobb szilárdsága által üt el a többi leihely beli¬ 

től s a benne előforduló kövületeket nem sikerült kifejtenem. 

Ezen részlet nem egyéb mint folytatása a vrduiki 

*) Az eddig felhozott lajtaképl. kövületeket Halaváts úr volt szi¬ 
ves meghatározni. 



lajta-rétegeknek, megszakítva azonban az itt hatalmasan 

fellépő serpentin által. 

E tárnák átellenében lebocsátkozva a bopovói „Zsár- 

kovác" patakba, ismét észlelhetünk egy kis lajtaképletű 

részletet a mint a patak vize feltárta. Ezen részlet szintén 

serpentin s csillámdús agyagpala közé van szorítva : vas¬ 

tagsága É —D. irányban csekély, de valószínűleg N—K.- 

nek tovább is áthúzódik a bopovói völgyben, hogy ismét a 

„Staro Hopovo“ klastrom mellett nagyszerűen lépjen föl. 

A patak-részletben gyűjtöttem kövületeket is s azok a 

Pecten, Cardita és Lnci n a nemekhez tartozóknak 

lenni látszanak. 

„Stáro Hopovo“-nál, a régi fcmplom felett két helyen 

van szépen feltárva, mert régóta használtatott nem annyira 

mészégetésre, mint inkább építkezési faragványokra. Szövete 

aprószemíí s egyes részletekben egészen magára ölti a 

cerithiummárga habitusát. Kövületeket nem találtam benne. 

E részlet minden esetre tovább húzódik kelet (lvarlovic-Grge- 

tek) felé, csakhogy nem lép ki a felületre. Hogy azonban 

a lajta-képlet még tovább is tart keletnek, kitűnik az 

O-Szlankamennál, vagy még inkább közel Zímonynál való 

fellépéséből; Karlovie táján oly mélyen fekszik, hogy még a 

Duna-vize által sincs kimosva. 

O-Szlankamennál, azonnal a falu éjszaki végén, a lösz 

hátrafelé húzódott úgy, hogy az itt igen magas és meredek 

partot maga a lajtamész váltakozva cerithium rétegekkel, 

képezi. Éjszak felé a Duna hullámai annyira kimosták, hogy 

az nagy tömegekben beomlik. A mészkő teli van igen jel¬ 

leges kövületekkel, miket különösen „Zagrád“-nál szép 

eredménynyel gyüjthetni, minthogy alámosva lévén az egész 

azok kisebb vízállásnál szerteszét hevernek, de magából a 

partkőzetből is fejthetek. A mennyire kivehettem, a rétegek 

inkább délfelé dűlnek. Még feljebb észak-nyugatnak, a lösz 



ismét túlsúlyra vergődik s csak itt-ott lehet alatta a lajta- 

mészkövet észlelni. 

Az általam O-Szlankamennál a dunapartról gyűjtött 

lajta-képletíí következő kövületeket Lóczy L. úr volt szives 

meghatározni; azok: 

Panopaea Menardi, Desh. 

Arca turonica, Dnj. 

Cardium discrepans, Bast. 

l’ecten Lejthajanus, Partsch. 

Pecten aduncus, Eichw. 

Pectunculus pilosus, Linn. 

Cardium turonicum, May. 

Vems umbonaria, Lám. 

Pholadomya alpiua, Matli. 

Tapes vetula, Pást. 

Scutclla vindobonensis. 

Ostrea cfr. Boblayi, Desh. felső kagyló, bryozoákkal 

Strombus cfr. coronatus, Desh. 

Echinolampas haemisphaericus, Lám. 

Nem tartozik szorosan ide, de minthogy O-Szlankamen- 

nál vagyunk, felemlítem, hogy bejárva e helységnél a duna- 

paltot, annak külön-külön pontján egy zöldszinü kőzetet 

találtam egész rakásokra felhalmozva, melyről kérdéseimre 

a lakosok azt beszélték, hogy azt náluk a dunaparton, ki¬ 

vált alacsony vízállásnál, mint tömeges sziklát lehet látni, 

magától a helységtől egy kissé ENy. felé. 

E kőzet első tekintetre eruptív természetűnek, még 

pedig tracliytnak bizonyul be. De hogy honuét van, 

nem fejthettem meg magamnak ; mennyiben igaz pedig a 

lakosság állítása, azt eldöntenem egyelőre nem sikerült, mert 

a rendkívül magas vízállás mellett (augusztus 1876.) ám¬ 

bár csolnakon vizsgáltam a partot, egy ponton sem talál¬ 

hattam még nyomát sem valamely eruptiónak. Hogy talán 



297 

a Duna vize hozta ide messze vidékről, nem igen valószínű, 

mert a gyűjtött példányok külalakja ellene tanúskodik. 

Dr. Szabó tanár úr, kivel megvizsgálás végett közöl¬ 

tem e példányt, a következőkről volt szíves tudósítani. 

A benne előforduló s szabad szemmel is látható nagy 

földpát krystályok mind ortboklas és ez az uralkodó. 

Oligoklas alárendelten lép fel. Quarz igen apró sze¬ 

mekben és nagyon kevés van, de a microscop alatt jól ki¬ 

vehető. Az amphibol pusztuló félben van, a nélkül, hogy 

hiányoznának jelleges példányok, mit a biotitról nem 

lehet mondani; ennek csak romjai vannak meg. Legépebb 

és legtöbb van a u g i t világos zöldszinnel és ez az a mi 

a színezetet általában is előidézi. 

E szerint a trachyt: ortli. o 1 ig 1. quarztrachy t 

volna amphibol, angit, biotit, magnetittal, de módosult, nem 

normál állapotban. Módosulata abban áll, hogy fiatalabb há- 

zisosabb angit trachyt, keveredett hozzá s némileg keveréket 

képezett, melyben meg vaunak úgy a régi, mint az újabb 

kőzet ásványai: amazé uralkodólag, emezé alárendelten, 

de épebben. 

Legközelebbi kirándulásaim feladata e kőzet föllépési 

viszonyainak felderítése. 

f) Palaeolith képletü kőzetek. 

A már leirt serpentin, gabbró és gránit kőzeteken ki¬ 

vid személyesen észleltem egyébnemüeket is s szólok elő¬ 

ször akrystályos mészkövekről. 

a) A krystályos mészkövek leghatalmasabban a déli 

lejtőn jönnek elő s azok első pontját nyugaton Szót falu¬ 

nál találjuk. Itt a felületen lösz által fedetvén, leginkább a 

feltárásokban van alkalmunk megfigyelni. A mészkő sárgás- 

szinii, aprószemű, hasadozott s gyéren át van hatva c alcit- 

erektől. Régóta fejtették s több frusca-gorai klastrom-templom 

falazatát képezi. Innét kelet felé haladva, Lj uba helység 



erdejében folytatását látjuk, hol szintén több nagyobb bá¬ 

nyában fejtik. Színe fekete-szürkés; az egész tömeg át van 

járva hatalmas calcit-rhomboederektől. Az egyes repedések 

közt bőségesen kifejlődött a szederjes alakú halmaz állapot, 

melyet a vidék népsége helytelenül, mint csepkövet mutogat 

az idegennek. 

E bányáktól száz lépésnyire van a „Banya“ nevű híres 

meleg forrás. Az egy körös bassint képez s régente (török) 

fürdőhelynek használtatott. A forrás meleg, kisebb mély¬ 

ségben tett méréseim után 18° K. mutat. Mondják, hogy 

néha oly bővizű miszerint azon területet, melyen ke¬ 

resztül a Száváig jut, már többször elárasztotta, mely kö¬ 

rülménynél fogva, a lakosok iszappal, gerendákkal s kövek¬ 

kel elfojtani igyekeztek. A vizet, melyet e forrásból men¬ 

tettem, minőlegesen megvizsgálni szives volt G r o singer 

E. Károly újvidéki gyógyszerész úr. Elemzése kimu¬ 

tatta, hogy van benne : 

a) Agyagföld, 

b) Mész, 

c) Magnesia, és 

d) Vas, 

e) Nátrium 

a) Szénsav, 

b) Kénsav, 

c) Sósav, 

d) Phosphorsav, 

e) Kovasav. 

Ha a forrás kitisztittatnék és a viz nagyobb mélység¬ 

ből fölhozatnék, talán sikerülne mennyiségileg is meghatá¬ 

rozni a magnesia- és vas-százalékot és azon fix alkatrésze¬ 

ket is, miket Grosinger úr a vizsgált vízben talált, de köze¬ 

lebbről meg nem határozott. 

Keletfelé a krystályos mészkő ismét L e z s i m i r n á 1 

mutatkozik, váltakozva a mészcsillámpalával. Ezt szépen 

észlelhetni az említett helység éjszaki végén a „Mála-gradina“ 

és „Velika-gradina“ hegyeken. Ez utóbbi ponton a mész- 

csillámpala egészen lent üti ki magát úgy, hogy a hegy 

tetejéig szabadon vizsgálhatjuk. A benne előjövő krystályos 

mészkövet több bányában fejtik. A mészcsillámpala rétegek 



tovább húzódnak keletnek, mint a „Krecsáuszka-jama“ átel- 

lenében a hegységben tapasztalhatni, hol a „Gyipov“ patak 

forrásánál teljesen uyiltan fekiisznek c rétegek. Kis terje¬ 

delemben nyugatnak is követhetni azokat; igy Sisatovác- 

nál, hol benne atalkpala finom telért képez, a klastrom 

mögötti patakban. 

Besenovonál szintén fellép a krystályos mészkő a „Ea- 

szovo“ patakban, kezdetben annak mindkét partját alkotva; 

már nem annyira ép s inkább sárgás szinű. Hatalmasabban 

találjuk a Eeinetica-klastromtól kelet felé Jazakig. Remeti- 

cánál a „Mramor“ hegy nem áll egyébből, mint ily sárgás¬ 

barna krystályos mészkőből, melyben Jázakná! bányát is 

nyitottak. A jazaki egy kissé fehéres s benne nem ritkán 

chalcopyrit ereket vagy leveleket találni. Tiszta chal- 

copyritet sikerült nekem is mint dr. Lenznek, gyűjteni 

a „Ljubikoleno“ nevű hegyen azonnal a klastrom felett. Ta¬ 

lán sehol sem lép fel a krystályos mészkő oly mérvben, 

mint épen Jázaknál. Egyéb kelet felé fekvő pontokon sokkal 

alárendeltebben jön elő, semhogy külön emlitenem kellene; 

a kamenitzi völgyben előjövő pedig ismeretes. 

b) Egyéb palaeolith képződmények közül hatalmasan 

fellép a c s i 1 1 á m p a 1 a, melyet én Besenovonál észleltem 

több száz méternyi vastagságban , azután q u a r z i t szin¬ 

tén ott a nRasovou patakban, váltakozva egyrészt krystályos 

mészkővel, másrészt serpentinnel; végre az agyagcsil¬ 

lám p a 1 a, melyet nekem is volt alkalmam észlelni, több¬ 

ször átlépve a „Venác“-on. 

Végre ide csatolom a hopovoi és grgeteki patakok¬ 

ban észlelt réteg-sorozatot. 

1. A hopovoi , Zsarkovac“ patakban van : 

a) Chalced oner éktől átjárt mész k ő sár¬ 

gás fehér színnel a klastrom mögött néhány lépésnyire 

Ezentúl következik; 

b) Serpentin több mint 100 méternyi részletben 
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meglehetősen ép, a patak mindkét oldalán; annak folyta¬ 

tását látjuk nyugat felé az országúton túl a „Budákovácon“ 

kelet felé „Djenson“ és (ürgéteknél; 

c) Lajtamészkő vékony telérben az ország¬ 

idról lehúzódva, kövületekkel, további folytatásban O-Ho- 

povónál; 

d) 11 o m o k k ő néhány méternyi telérben a patak 

mindkét partján; 

e) A g y a g p a 1 a, conglomerát, c s i 11 á m- 

p a 1 a hatalmasan kifejlődve, különösen tanulságosan föl¬ 

tárva a „Venác“-hoz közel, a patak vízesésénél; 

f) Q u a r z i t egy harántvölgyben s azután 

<j) Fekete serpentin, mely a Yeuácon alól egész zöld- 

szinii s chalcedon erektől keresztül-kasul húzódva. 

2. A grgeteki patakban előjön : 

a) A palndina agy ag sötétebb színben telve 

jelleges kövületekkel; 

b) Serpentin a klastromi viz-vezetéknél mindkét 

oldalt, nyugat-keleti csapás irányában. Színe a patak for¬ 

dulás előtt zöldes; ezen ponton pedig elváltozott s vörhe- 

nyes sziyű. E serpentin tart a patak második fordulási 

pontjáig, hol azután 

c) igen hatalmasan fellép az a g y a g p a 1 a, kimosva 

a patak áltaL a mederben is ; 

d) Homo kk ő, váltakozva kis agyagpala-telérckkel 

egészen a ,,Kalina-vodau forrásig; azontúl 

e) Homokkő, a g y a g p a 1 a, ismét h o m okkő 

vékony krystályos mészkő-erekkel, míg aztán közel a 

„Vénáéi hoz a homokkövet 

f) Conglome rátok váltják fel. 

* 
ifi ifi 

Ennyiből áll jelentésem. Nagyon is érzem, mennyire 

hiányos s azért egy alkalmat sem fogok elmulasztani, hogy 

újabb adatokat gyűjtsék s a hiányt pótoljam. 
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Azon urak, nevezetesen dr. Koch Antal egyetemi tanár, 

Neumayer és Paul bécsi geologok, Halaváts és Lóczy, va¬ 

lamint Grosinger B. Károly űr, kik a gyűjtött anyag fel¬ 

dolgozásában szives segédkezet nyújtottak, fogadják azért 

hőn érzett köszönetemet. 

Az 1876. évi nyári idény alatt a magy. kir. földtani 
intézet geológiai által eszközölt földtani felvételek 

eredménye. 

A havi jelentések alapján összeállította Matyasovszky J. 

A tisztelt tagtársak, valamint a többi érdeklődő kö¬ 

zönség egy régi kiváltságát reményiem teljesíteni, midőn e 

helyütt a lefolyt fölvételi idény alatt nyert tapasztalatok- 

és haladásokat, melyek Magyarország geológiájára nézve ki¬ 

váló fontossággal bírnak, rövid vázlatban összeállítom. Ez 

összeállítást annyival is inkább tartom kívánatosnak az ez 

ügyben érdeklődő közönséggel közölni, minthogy máskü¬ 

lönben a korlátolt hivatalos körökön kívül erről tudomást 

magának nem szerezhet. 

Igénytelen nézetem szerint helyesebb lenne, ha az ily 

átnézetes, az intézet működési haladásáról és beléletéről 

szóló vázlat a m. kir. földtani intézet igazgatója által kö- 

zöltetnék, mi azonban eddig nem történvén, eltökéltem ma¬ 

gam, legalább a jeleu esetben azt részemről foganatosítani. 

Az évkönyvben megjelennek ugyan az egyes átvizs¬ 

gált vidékek részletes és a legújabb tudományos színvona¬ 

lon álló föld- és őslénytani leírásai, ezek azonban csak hu- 

zamosb idő múlva, a gyűjtött anyag feldolgozta után jelen¬ 

hetnek meg és azonkívül e munkák terjedeímességüknél 

fogva nem is lehetnek átnézetesek. 

A hivatalos földtani felvételek, melyek még a dunán¬ 

túli országrészben folytak, 4 fölvételi osztály által eszkö- 
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zöltettek, melyek élén di\ Hofmann K. cs Böckh J, főgeo- 

lógok ; Koth Lajos osztálygeológ és személyem — állottak. 

Stürzenbaum József segédgeológ, valamint Inkey Béla ur — 

ez utóbbi mint önkéntes, — dr. Hofmann úr mellett mű¬ 

ködtek, mig Halaváts Gy. gyakornok Böckh urat, Kókán 

J. gyakornok pedig Rotb urat kisérte. 

Tanárjelöltek, mint a kik a megelőzött években a 

nagyin, oktatásügyi m. k. minisztérium meghagyásából ösz¬ 

töndíjjal ellátva, a földtani felvételek folyamában részt vet¬ 

tek, az idén pénz hiányában kimaradtak. 

Annál nagyobb örömmel üdvözöljük azonban Inkey 

Béla tisztelt tagtársunkat, ki már két év óta lelkes buzga¬ 

lommal vesz részt mint munkatárs úgy a felvételeken, mint 

a téli tanulmányozásokban is. 

Dr. Hofmann K. Vas és Sopron megyékben folytatá 

a fölvételt, és pedig azon vidéken, mely délfelé a tavai 

vizsgált területhez csatlakozva, Ny.- és É.-ról a stájer 

és osztrák határtól fogva kelet felé a Zőber-patak s Hoch- 

strass, Rötli, Velem és Búcsú helységek által jelölt vonalig 

terjed. Ezen íölvett területbe esik a rokonéi palahegység 

legnagyobb része; hátramaradt csupán e hegység keleti 

vége, Rötli, Kőszeg és Velem között, mely részt Hofmann 

ur eddig csak néhány átmetszeten járhatta be. Azon kiviil 

az idén fölvett terület a Wechsel-Rosalia-hegységnek Sin- 

nersdorf, Borostyánkő, Steinbaeh és Giinseck között hazánkba 

eső részét, valamint a fenérintett keretben levő neogén 

dombvidéket foglalja magában. Az utóbbi részben a nagy 

magyar neogén medencének gráci öbléhez, részben ama 

medencének éjszak felé következő s a Rábca és Kőszeg fo¬ 

lyók által keresztül folyt öbléhez, végre pedig e két öblöt 

összekapcsoló, keskeny tengerszoroshoz tartozik, mely a ro- 

honci palaszigetet az alpesi vonulattól elválasztván, Mária- 

falva-Giinseck közt vonul el. 

A felvételi munká'atok sok új észleletet szolgáltattak, 
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melyek által a több tekintetben fontos s eddig nagyrészt 

aránylag csak kevéssé vizsgált vidék geognostikai viszo¬ 

nyairól való eddigi nézetek bővittetuek s több pontban 

belyreigazittatnak. 

A Hauer-féle átuézetes térképen a fönidézett területen 

— Sztolicka által a 60-as évek kezdetén e vidéken foga¬ 

natosított átnézetes földtani felvételek alapján — a krystá- 

lyos hegységen kívül csak congéria-rétegek s ifjabb képző¬ 

dések vannak megkülönböztetve. Sztolicka fölfogása szerint 

itt az átala a szomszédságban Sz. Elek (Stegersbacb) és 

Vörösvár vidékén bőséges fauna által bebizonyított intersdorfi 

homokos és agyagos rétegek lapos fekvésben egészen az 

alpesi palabegység széléig folytatódnak s e vidéken bel ve¬ 

deré kavicscsal vannak födve. Hofmann úr és kísérői azon¬ 

ban ezen összletben, a rokonéi palaszigettől nyugat felé ter¬ 

jedő öbölben számos ponton meglehetősen bőséges kövüle¬ 

tet találtak, melyek kétségtelenül bizonyítják, hogy az 

összlet ezen vidéken a neogén mindhárom emeletét: a me¬ 

diterrán-, szármáti- és a lacustrin congéria-rétegeket tartal¬ 

mazza; ellenben nem találhattak elégséges támpontot, mely¬ 

nél fogva e vidéken bizonyos lerakódást a belvedere ka¬ 

vicshoz számíthatnának. A neogén összlet három emeletje a 

vizsgált vidéken biztosan követhető, habár kartograpkiai 

elkülönítésük igen hasonló petrograpkiai minőségük miatt, 

nehéz munkába került. Az összlet egyes emeletei szabá¬ 

lyos, a vidék általános emelkedésének megfelelő lapos áta- 

lános dőléssel terülnek el. 

A congéria-rétegek a fölvételi terület déli részétől éjszak 

felé eső részében, egészen a rokonéi hegység partjáig ter¬ 

jeszkednek ; tovább nyugat felé azonban nem hatolnak az 

alpesi palakegységíg, hanem attól meglehetős távolságban 

délre egy görbe vonalban végződnek, mely a rokonéi hegy¬ 

ség éjszak-nyugati sarkától Bergwerk mellett Felső-Lövőn s 

Pinkafőn át nyugat felé Lapincs-Neustifrre vonul s ezen 
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utóbbi helységnél a stájer határt haladja át. Különösen ne¬ 

vezetes itt a congéria-emelet legmélyebb rétegeinek palSon- 

tolegiai jelleme. Ezen rétegek csak a terület nyugati részé¬ 

ben bukkannak napfényre, hol a rokonéi hegység nyugati 

szélétől, Drumoly és Tarosa mellett, az imént említett hely¬ 

ségek területén át nyugat felé egészen a szomszédos stájer 

területbe biztosan követhetők. 

Ezen, világosan a congéria-emelet legmélyebb, köz¬ 

vetlenül a kétségtelen szármáti rétegeken, vagy a régi kris¬ 

tályos alaphegységen nyugvó rétegek itt mindenütt igen ál¬ 

landó faunát zárnak körül, mely Sz.-Elek, Vörösvár és 

egyéb pontokon „a brunni fauna“ által jellemzett felsőbb 

congéria rétegekétől eltér; ellenben azonosnak látszik azzal, 

melyet Hoernes a bánsági határőrvidéki legmélyebb congé- 

ria-rétegekbeu, és legújabban Böckb Pécs vidékén szintén 

az emeletnek közvetlenül a szármáti rétegek fölött követ¬ 

kező határrétegeiben ismert föl. 

Itt számtalan osztrakúda-héjacskán kivid, szármát ala¬ 

kokra igen emlékeztető apró cardiumok, egy — úgy lát¬ 

szik — a congéria banaticával (R. Horn.) azonos kis con- 

géria-faj, egy planorbis, szóval alakok összlete találkozik 

mely teljesen arra emlékeztet, a melyet Böckb Pécs vidéke 

idézett rétegeiből gyűjtött és imént megjelent munkájában 

ismertetett. 

A szóban forgó rétegek petrographiailag is különböz¬ 

nek némileg az emelet felsőbb, uralkodólag homokos rété 

geiiől annyiban, hogy az előbbiek alkotásában képlékeny 

tályag és fehéres, homokos márga-fekvetek meglehetős részt- 

vesznek, melyek csillámos és tübbé-kevésbbé agyagos ho¬ 

lmikkal s kavics-fekvetekkel váltakoznak. 

A congéria-emeletnek imént tárgyalt alsó osztálya fölött 

következő rétegei, a vizsgált területen átalában igen szegények 

kövületekben; néhány pont (Alkó és Szabinak mellett), me¬ 

lyek az összlet egy középső szintájákoz látszanak tartozni, 
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a congeria partschi előfordulása által van kitüntetve, mig 

más helyeken, melyek átalános fekvésük szerint még fel¬ 

sőbb szintájt látszanak elfoglalni, a „brunni fauná“-ra jel¬ 

lemző congeria spatulata találkozik egyéb alakok mellett. A 

szármát emelet szintén többé-kevésbbé agyagos csillámos 

homok és homokos agyag s kavicsos rétegek váltakoza- 

tából alkotva, a congéria rétegek határától éjszakra az al¬ 

pok széle felé, széles övben bukkan a felszínre, mely az 

ország határát Lapincs-Neustift és Ehrenschachen közt ha¬ 

ladja át s valószinüieg közvetlenül összefügg a tovább nyu¬ 

gat felé, Stájerországban Hartberg mellett bőséges kövüle¬ 

tekkel már régebben ismert egyidejű rétegekkel, mig kelet 

felé egyrészt a gerincek magaslatán hátramaradt egyes 

részletek által a föntemlitett tengerszoroson át a Kőszeg 

folyó neogén öblébe folytatódik, hol ismét nagyobb kiter¬ 

jedést nyer, másrészt pedig a rokonéi hegység déli széléu 

is Drumoly és Bárdoly között bukkan napfényre. 

A szármát emelet egyes rétegeiben számos kövületet 

talált Hofmann ur, nevezetesen Máriafalva, Villersdorf, Pin¬ 

kafő táján, a stájer határ közelében, Lapincs-Neustift mel¬ 

lett, valamint Szalunak környékén is. A szármát rétegek 

ezen vidéken paláontologiailag a cardium-faciesben vannak 

kiképződve ; Cardium plicatum, C. obsoletum, Modiola Vol- 

liyuica, Tapes gregaria, Macira Padolica bennük a legkö¬ 

zönségesebb alakok. Mindezen említett köviilet-lelhelyek a 

gráci öbölbe esnek; tovább kelet felé az emelet petrogra- 

phiai minősége némileg megváltozik, a kavicsos és durvább 

anyag mindinkább túlnyomó szerepet visel, mig egyúttal 

a tartalom puliány maradvány ok bán elenyészik ; legalább 

nem sikerülhetett a terület azon részében a szóban forgó 

képződésben efféle, a korra nézve biztos Útmutatásul szol¬ 

gáló maradványokat találni. 

A szármát emeletbe tartozik valószinüieg a mária- 

falvi lignit-előfordulás is, melyet Körmendi J. úr a Neustift 



mellett levő szomszédos antimón-bányája számára kiak- 

uáztat. 

A szén előjövetel a szármát rétegek övébe esik ; ál¬ 

lati maradványok a szén-előfordulás közvetlen szomszédsá¬ 

gában nem találtattak ugyan eddig, azonban Körmendi úr 

szívességének szép növény-lenyomatokat köszönünk a sze¬ 

net kisérő rétegekből s Hofmann és Stürzenbaum urak is 

efféle zárványokat a máriafalusi bányától délnyugatra levő 

felhagyott akna-górcán nagyobb mennyiségben gyűjtöttek, 

melyek remélhetőleg biztosabb felvilágosítást fognak adni, 

a szén korára nézve. 

A bőséges fauna által kétségtelenül jellemzett mediterrán 

rétegek tovább éjszak felé a szármát emelet és az alább 

említendő durva conglomerát tömegek között bukkannak a 

felszínre széles övben Wiesfleck, Schreibersdorf, Pinkafő és 

Sinnersdorf között s mint a felső két neogén emelet 

úgy ezek is, főleg többé-kevésbbé homokos és csillámos 

agyag, agyagos homok és kavics-rétegek váltakozatából 

alkotvák. 

Ezen emeletbe helyezkedik a schreibersdorfi barna¬ 

széntelep, mely az ezelőtt néhány évvel felhagyott ottani üveg¬ 

gyár számára növelésben volt, mig jelenleg a bánya járható 

állapotban fentartatik. A széntelep közvetlen fedőjét véko¬ 

nyan rétegzett márga-pad képezi, egyes félevetekben telve 

számtalan cerithium pictum és littorinella héjjal; ezen brack- 

vizipad fölött sötét csillámos, agyagos homok-pád követ¬ 

kezik, mely igen bőséges tengeri-kagyló és csigahéjakat tar¬ 

talmaz. Mig másutt mindenütt a puhányhéjak eltávolitvák, 

a bányában a legépebb megtartásban találkoznak. A schrei¬ 

bersdorfi szén, sötét barnaszén s minőségében némileg kü¬ 

lönbözik a máriafalvi lignittől Schreibersdorftól kissé délre 

a mediterrán emelet egy kavicsos, Lithothamuium-padot tar¬ 

talmaz, bőséges puhány- és foraminifera-maradványnyal. 

A vidék neogén üsszletéuek legmélyebb osztályát végre 
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a fenérintett, uraikodólag durva, szilárd conglomerátból álló, 

igen hatalmas képződés alkotja. Ezen conglomerát-tömegek 

a Taucken- és Pinka-patak közt levő területen tetemes el¬ 

terjedésben fordulnak elő, közvetlenül a kristályos pala¬ 

hegység széle mentén, mig fedőjükben a mediterrán és ifjabb 

neogén-lerakodások következnek: innen egyfelől nyugatra, 

az ország határán túl, Stájerországban folytatódnak, másfe¬ 

lől keletre a többször említett tengerszoroson át a Kőszeg¬ 

folyam öblébe terjeszkednek, hol Hofmann úr a képződést 

az alpesi palahegység széle mentén, a felvett terület éjszaki 

határáig, Steinbruch környékéig, követte. 

Mig az előbb tárgyalt, kövület-tartalmú emeletek durvább 

anyaga túlnyomólag apró, gömbölyű quarzgörélyekből áll; 

addig ezen tetemes magaslatokat alkotó conglomerátok- 

ban főleg a szomszédos krystályos hegység különböző pala¬ 

nemeinek igen durva tüskéi uralkodnak ; a tüskék néha 

1—3 méternyi átmérőt érnek el, s itt-ott a durva conglome- 

rát-padok a palahegység fiuomabb törmelékeiből álló fekve- 

tekkel váltakoznak. Ezen lerakódásban szerves maradvá¬ 

nyok egyéb nyomaira, mint itt-ott jelentkező, meg nem ha¬ 

tározható növénylenyomatokra, lignit és szurokszén-csikocs- 

kákra, eddig Hofmann úr nem akadt. E szerint a képződés 

közelebbi kora biztosan még nem határozható meg. Annyi 

kétségtelen, hogy idősebb mint a vidék kövület-tartalmazó 

mediterrán-rétegei, melyek fedőjében következnek e coglomerát 

lerakódást, különösen Siunersdorf vidékén, a Pinka jobb 

partján világosan fedvén, mig másfelől szintén alig lehet kétel¬ 

kedni azon, hogy e képződés még a neogén képletbe tartozik. A 

mediterrán összletnek Suess által felállított 1-ső emeletébe 

tartozik-e ? 

A vidék krystályos kőzeteit Hofmann úr a következő 

három geológiai csoportra osztja fel. 

1. A központi alpesi öv magasan krystályjos kő- 

Ezek részben csillámos, részben fagyagos, gyakran gráná¬ 

tokat tartalmazó gneisz és csillámpala, melyekhez igen alá- 
11 
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rendelten amphibol-pala társul. Ezen kőzetek a vizsgált terü¬ 

leten csakis ennek a Wechsel-Rozália hegységnek hazánkba 

eső, s közvetlenül a központi Alpesek hatalmas pala-vonula¬ 

tához tartozó részében fordulnak elő. Nyugatról a magyar 

területet Hochhardt és Maltern között elérvén, a Wechsel- 

Rozália-hegység déli oldalain ezen hegységnek délkeleti 

sarkához Haséi mellett vonulnak, uralkodólag d. ny. dőlés¬ 

sel," innen ÉÉK. felé fordulva, ezen irányban a hegység- 

széle mentén az ausztriai határhoz húzódnak, a következő 

ifjabb csoport kőzetei, valamint ráhelyezkedő neogén lera¬ 

kódások által megszakasztott szalagban. Amphibol-kőzetek 

tényleg csak igen alárendelt szerepet viselnek e vidéken; 

kartographiailag kiválasztható részletben itt csakis közvetlenül 

az ausztriai határon, Steinbach mellett fordulnak elő gneisz- 

szál egybekapcsolva, s részben mint gránátban bővelkedő 

eklogitszerű kőzet kiképződve. Ezen rés/.let, úgy látszik, 

azon amphibol-vonulat folytatását képezi, mely tovább E. felé 

Ausztriában a l lut-Kogelt és Várhegyet alkotja Kirchschlag 

mellett. Ellenben az eddigi átnézetes térképeken Ausztriá¬ 

ból Dreihiitten, Redtenbach és Borostyánkő vidékén ma¬ 

gyar területre folytatódva kijelölt amphibol-pala-vonulatok 

itt kiküszöbölendők. 

2. A következő csoportot ifjabb, eozoi kőzetek 

alkotják: félig krystályos, szürkés vagy feketés, itt-ott 

graphitos agyagcsillámpala, chloritpala, mészcsillámpala és 

serpentin. Ezen kőzetek igen jelleges társasága már több 

részről a Tauern-lánc centrál-gneiszának külső pala-leplével 

hasonlittatott össze, melylyel úgy a geológiai előfordulásra 

nézve, mint petrographiailag is nagy hasonlatosság mutatkozik. 

Itt is a központi alpesi pala-lánc magasan krystályos Kő¬ 

zeteire nézve, külső övét foglalnak el. A nagy rokonéi 

palaszigetet kizárólagosan alkotják felette hatalmas réteg¬ 

sorozatban ; innen délre, Hofmaun úr tavali területében a 

Piuka-folyó által szűk, erosioi torkolatban keresztül folyt 
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kisebb palahegység tónusét képezik, mely hegység, mint a 

központi Alpcsek további szigetszerű folytatásául Gyepii- 

Füzestől K.-re merül fel a környező congeria-rétegekből, 

mig éjszakra a szóban forgó kőzetek a Wechsel-Bozália 

hegységhez tartozó hegységi részben is jelentkeznek, az első 

csoport palatömegek közé ékelt széles részletben, mely Bo¬ 

rostyánkőtől E. felé terjeszkedik s Maltern és Steinbach 

között Ausztriába folytatódik. E kőzetekhez csatlakoznak végre, 

mint 3-ik legifjabb csoport, 

3. p a 1 a o z o i, szürkés vagy zöldes, az előbbieknél 

valamivel kevésbé krystályos, phyllitszerű kőzetek, melyek 

agyagpala-colleetivnévvel jelölhetők, összekapcsolva finom- 

szemcsés mészagyagpala, mészkő és dolomit-behelyezke- 

désekkel. Hofmann úr ez idei területében nem fordulnak 

ezek ugyan elő, de igenis az általa tavai vizsgált, délfelé 

csatlakozó vidéken; a palahegység megbirálására felette 

fontosak. Az előbbi csoport kőzeteivel petrographiailag 

felette hasonlók, de — mint említtetett — ezeknél valamivel 

kevésbé világosan krystályosak, mégis geologiailag lénye¬ 

gesen különböző, ifjabb képlethez tartoznak. A vidék 

1 e g k ii 1 s ő b b palaövéhez tartoznak, s az alpesi vonulattól 

már némi távolságban dél felé, Hofmann úr tavali területén 

a környező congéria-rétegekből szigetszerüleg felmerülő, 

kisebb krystályos részletekben jelentkeznek. 

Nevezetesen Németujvár környékén, Sulz mellett elő¬ 

forduló, valamint a tovább E. K. felé a hovárdosi erdőben 

és a szomszédos Hohensteinmais-hegyen a congéria-réte¬ 

gekből kibukkanó, kis krystályos részleteket alkotják, s 

végre a még tovább E. K. felé emelkedő, előbb említett gyepii- 

f'üzesi' palasziget éjszaki szélén is fordulnak elő Somfalva 

és Ovár között, a második csoport palatömegeire helyez¬ 

kedett szalagban. Igen érdekes azon tény, miszerint 

Hofmann úrnak sikerült, ezen ős, metamorph kőzetekben, 

melyekből e vidéken eddig semmiféle szerves nyomok nem 

valának ismeretesek, biztosan szerves zárványokat találni, 
11* 
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nevezetesen crinoida-nyéltagokat és korallmaradványokat. 

Hofmann úr efélc, részben még aránylag jó megtartásban 

lévő maradványokat az összlet mészagyagpala és mészpala 

rétegeiben .gyűjtött a gyepü-füzesi palaszigeten, a Kinisch- 

liegyen, Somfala és Ovár mellett, valamint a Holiensteiumais- 

hegy kis palarészletében is ; az utóbbi helyen nem is ritkák. 

Úgyszintén a llohensteinmais-hegytől csekély távolságban 

a hovárdosi erdőben felmerülő kis dolomit-részlet helyenként 

telve van korall-átmetszetekkel, s hasonló szerves nyomok 

mutatkoznak a sulzí palasziget dolomit-fekveteiben is. Ezek 

hazánknak eddig ismert legidősb szerves maradványai (az 

eddigi legidősebb leletek kétségtelenül sokkal ifjabbak, s 

tudvalevőleg a Ivulm-képlethez tartoznak). 

Igen távol vezetne bennünket, ha itt a pala-hegység¬ 

nek részletességeiben bonyolódott tektonikájába közelebbről 

bocsátkoznánk, melyről a speciális földtani térkép az egyes 

kőzetnemek kartographiai kiválása álfal közelebb belátást 

enged. Legyen megemlítve, miszerint a második csoport 

serpentinjei nemcsak az alpesi hegységi részben, Bernstein 

vidékén fordulnak elő, — honnan már Czjzek részletesen 

ismertette a Kozália-Wechsel-hegységről való beható, habár 

már régibb időbe tartozó értekezésében, — hanem úgy a 

rohonci, mint a gyepü-füzesi palasziget nyugati részében 

is igen tetemes kiterjedésben jelentkeznek, s ezen hegységi 

szigetek alkotásában lényeges szerepet viselnek. 

Itt ép úgy mint Borostyánkő vidékén, eklorit palával 

szorosan összekaposolvák, helyenként ebbe teljesen átmen¬ 

nek, és — úgy látszik — e három elkülönült hegység 

részben ugyauegy terjedelmes övbe tartozik. Ezen öv ma¬ 

gas szintájt foglal el a vidék második csoportbeli palaössz- 

letében. A rohonci hegységben a serpeutin néhány hatalmas 

tömegre és apróbb behelyezkedésekre oszolva, a „Gáhes 

Ende“, „Gais-Riegel“ és „Podgore Plisa“ eleinte dél felé, 

azután K. felé irányult terjedelmes, és alakilag is igen szembe- 



Ötlőleg kiemelkedő vonulatát alkotja Üveg-bánya s Pod- 

gorin között, s ritkán elszórt, apró behelyezkedésekben a 

palák csapásával D. K. felé egészen a hegység déli széléig, 

Rokoné mellett követhető, mig azután tovább délre a füzesi 

palaszigetben ismét igen jelentékeny elterjedést nyer, s ezen 

hegység délnyugati ágát csaknem kizárólagosan alkotja. 

Ezen metamorpb kőzetek környékén a szomszédos palakő¬ 

zeteken is végbement rendkívüli mechanikai és ckemiai folya¬ 

matok nyomai igen világosan tűnnek fel. A környező pala¬ 

tömegek ily régiókban, nagyban mint kicsinyben, nagyobb 

vagy kisebb távolságra terjedő rétegzavarásokat sokszoro¬ 

san mutatnak, felálli11attak, rendes csapásukban megváltoz¬ 

tak, összenyomattak és kíékelődéseket szenvedtek. Mészcsil- 

lámpala-telepek az érintkezési helyeken rendesen igen dur- 

vánszemcsés, serpentinizált mészkővé változtattak át, mely¬ 

ben igen gyakran mészmagnesia silicát: aktinolith hő 

mennyiségben jegecedett ki. A ckloritpala a serpentin szom¬ 

szédságában, úgy mint ez utóbbi chloritos átmenetének tömegei 

is, helyenként magn étit tol varrnak impregnálva díszes okta- 

aderekben (Üvegbánya vidékén olykor 1ji" nagy egyének¬ 

ben), mig a terület kováiul- és a n t i mo n i t-ércfekhelyei 

is a serpentin előfordulása által kitüntetett, liegységi régióban 

jelentkeznek, s kétségkívül genetikai kapcsolatban állanak 

a serpentin képződésével 

A néhány évvel ezelőtt még művelésben volt tete¬ 

mes kovand lerakódások Újbánya és Borostyánkő mellett 

(pyrit kevés rézkovanddal és quarzzal telepszerű im- 

pragnatioi (ivekben), az ottani serpentin-tömegek tőszom¬ 

szédságában fordulnak elő a serpentinnel összekapcsolt 

chloritpalában. 

Ugyanezen chloritpala-öv folytatásába tartozik a Neu- 

stift mellett levő, ezelőtt néhány évvel még bőven jövedelmező 

Körmendy-féle antimón-bánya ércfekhelye, valamint a 

goborfalusi és alsó szén-égetoi autimon-kutatások érc-elő- 
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fordulásai is. Ezen chloritpala-öv a rohonci hegységben 

kiterjedésének nagy részében különösen jól van jellemezve 

egy feküjében következő hatalmas íuészcsillámpala-telep 

által. 

Körmendy úr bányájában az ércek (antimonit kevés 

l>yrittel és nyomokban jelentkező cinóberrel) a cbloritpala és 

a fekii mészpala közt e vidéken beékelő quarz-kiválásokban 

bővelkedő, grapkitos és fagyagos agyagcsillámpalában ta¬ 

lálkoznak, nagyobb-kisebb fészkekben és erecskékben quarz- 

zal együtt; ekkép még a fekii-mészkőben is jelentkeznek, 

mely e vidéken erősen grapbitos, valamint apró erecskék¬ 

ben a ekloritpalát is áthatolják. 

A goborfalusi bányában az ércelőfordulás teljesen meg¬ 

egyező. Az alsó-szénégetői kutatásban az antimón-ércek a 

fekiimészkőben kis fészkeket képeznek. Ezen kutatás csaiv 

legújabb időben indíttatott meg, a munkálatok teljesen még 

a felszín közelében forognak, s az antimón-ércek nem kénes, 

hanem oxydált állapotban, zöldes, sárgás s ti b 1 it b-té el vál¬ 

toztatva találkoznak, gyakran jellemző pseudomorpbokban su- 

gáros a n t i m o n i t után. 

Böekli J. (őgeolog és Halaváts Gy. gyakornok urak 

Baranya és Somogy megyének déli részében foganatositolták 

a földtani fölvételt. Ezen terület, mely kelet felé közvetlen 

kapcsolatban van az előbbi években Böekli és Hofmanu 

urak által felvett pécsi és villányi hegységgel, éjszak és 

nyugat felé pedig a Rótb úr által felvett területhez csatla¬ 

kozik, délfelé egészen a Dráváig terjed ; körülbelül 43Q 

mértföldet képvisel, és nagyobb része a Dráva lapos vidékére 

esik, éjszakkeleti részében azonban a Mecsek hegységet nyu¬ 

gat felé környező dombvidéket és a Mecsek nyúlványait tar¬ 

talmazza. 

E területen a Dráva mentében az alluvium uralkodik, 

de valamivel tovább éjszak felé egy öv található, mely La- 



313 

kócsán, Bogdásán, Sellyén és Yaiszlón húzódván át, helyen¬ 

ként még dombvidéket is alkot, a melyen a diluvialis homok 

tatálja elterjedését. E homokteriilet éj szak nyugatról délke¬ 

letre csap, s a somogymegyei diluvialis homokelőjövetelek 

folytatásának délkeleti vége.. E homoköv éjszaki széle 

hosszában folynak a Mecsek hegység délnyugati részének vizei 

a Drávába, s igy itt az alluviumok nagyobb mérvben ismét 

képviselvén. A lösz nagy szerepet visel, nyugat felé azonban 

csak M.-Lad környékéig terjed, honnan még tovább uyu- 

gatfelé egész a Dráváig ismét a diluvialis homok váltja fel, 

mely helyenként futóhomokot is alkot. Délfelé, t. i. Sziget¬ 

vártól nyugatra, csekélyebb elterjedésre még a lösz ta¬ 

lálható, de ezt csakhamar ismét a diluvialis homok követi, 

mely viszont végre a mindinkább nagyobb térséget foglaló 

alluvialis területek által környeztetik. 

A Baranyamegyében annyira elterjedt babérctartalmú 

vörös agyag, mely tudvalevőleg a lösz és ponti (cougeria) 

rétegek közt mutatkozik, betelepülve és szintén diluvialis 

képződménynek tekintendő, nyugati irányban még Somogy 

megyében is áthúzódik, hol többek közt Szuljman körül 

figyelhető. 

A harmadkorbeli lerakódások mind a ponti, mind pe¬ 

dig a mediterrán emelet rétegei által vannak képviselve. A 

ponti rétegek, melyek Ibafa és Bükköst! környékén még 

erősen képviselték, onnan nyugati irányban Mozsgón át 

Kis-Hárságyig követhetők, csakhogy tovább nyugat felé 

mindinkább alárendeltebb szerepet viselnek. Szt.-Lőrinctől 

délkeletre, valamint éjszakra a ponti rétegek ismét napfényre 

bukkannak, hol Cougeria triangularis, Cardium Schmidti stb. 

által jellemezvék. Kövületek több ponton dúsabb mennyi¬ 

ségben találhatók. Különben palaeontologiai és petrográ- 

phiai tekintetben, e terület ponti rétegei teljesen meg¬ 

egyeznek a Mecsek-hegység keleti részében talált ponti 

lerakodásokkal. A mediterrán emelet rétegei, még pedig 
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mind az idősebbek mind pedig a fiatalabbak, különösen Aba- 

liget, Kováczena és Ilnsztút körül lépnek fel. 

A mediterrán rétegek is teljes mérvben csak folytatá¬ 

sát képezik ama mediterrán lerakódásoknak, melyeket to¬ 

vább kelet felé a Mecsek-liegység oldalai számos pontján 

találunk, s melyeket illetőleg a magy. kir. földtani intézet 

évkönyve IY. k. 4. füzetében megjelent „Pécs városa kör¬ 

nyékének földtani és vizi viszonyai44 eimlí munkára lehet 

utalni. Tovább nyugatról, mint Bükkösd és Ibafán a mediter¬ 

rán rétegek e területen ismeretlenek. 

A másodkorbeli kőzetek a lösz és liarmadkorbeli lerakó¬ 

dások képezte lepel alatt a számos árokban sok helyt lép¬ 

nek fel. Abaliget, Hetvehely, Megyefa körül bukkannak jki. 

Abaliget, Hetvehely és Megyefa környékén a kagylómész 

rétegeivel találkozunk. 

A kagylómész itt is ama három osztályra taglalható, 

melyet már a Mecsek egyéb részeiből ismerünk, s melyek 

közt az ismert brachyopodadús lerakódás a középső osztályt 

képezi. Itt a Mecsek nyugati részében azonban dolomitok 

már szaporábban találhatók, mint a Mecseknek tovább ke¬ 

letfelé következő részében, s többnyire a kagylómész felső 

osztályának tagjai. 

Szt.-Lőrinctől éjszak-éjszaknyugatra t i. Dinnyeberki 

körül vörös, conglomerátos homokkövekre akadtak ismét, 

melyek petrographiailag az alsó trías legalsó részében Cser¬ 

hát körül fellépő tagokra emlékeztetnek, s valószínűleg is 

ezekkel egykorúnk. 

Itt Dinnyeberki mellett ezen alsó triadi, vörös, coiw 

glomeratos homokkövekben zárványként gördült gránit dara¬ 

bok is mutatkoznak, mely gránit petrographiailag teljesen 

megegyezik a Mecsek gránitjaival. 

Már régóta ismert tény, hogy a Mecsek-hegység déli 

széle mentében két ponton gránit is fellép, t. i. Fazekas- 

Boda és Mórágy közt, mely a főzömöt képezi, valamint 
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közvetlenül Pécs mellett egy jól jelölt törési vonal menté¬ 

ben, de eddig ismeretlen tény, hogy a gránit a pécsi előjö- 

vetelektől mintegy 3 mértfökldel még tovább nyugatra, t. i. 

Szt.-Erzsébettől valamivel éjszakra, egy csekély előjövetel- 

lel ismét napfényre bukkan, mint ezt Böckb úr az idei felvé¬ 

telek alkalmával kinmtatá, ott is a szomszédságában lévő 

alsó triadi lerakódásoktól dél télé helyezkedvén. 

Egy e gránit, előjöveteleket összekötő vonal csapása 

a Mecsek általános csapását, nevezetesen nyugati részében 

meglehetősen tükrözi vissza, s a hegység déli széle hosszá¬ 

ban, hol törések több helyt sőt egész határozottsággal je- 

lülvék, helyezkedik. 

Mint már emlitve lett, úgy a másod- valamint, harmad- 

korbeli lerakódások többnyire csakis a számos árokban, 

mely e vidéket liarántolja, láthatók képviselve, a dombok 

felületét rendesen lösz borítja, mely nehány ponton ősem¬ 

lősök maradványait (Eleph. prímig.) tartalmazta, igy neve¬ 

zetesen a domolosi puszta mellett, honnan az intézet He- 

gyessy földbirtokos úr szívességének szép maradványokat 

köszön, melyeket ő az ottani löszben lelt. 

A folyó évben Böckb úr által felvett, imént tárgyalt 

vidék átvizsgálásával Baranya megye földtani felvétele be 

van fejezve. 

Baranya és Somogy megye fennmaradt volt része 

felvételének befejezte után, Böckb J. főgeolog a jelen őszszel 

még Moson-megye felvételét kezdé meg, s igy a Fertő tava 

körül is működött. 

Rotli Lajos, osztálygeológ az általa 1875-ben fel¬ 

vett vidékhez nyugat felől csatlakozó területet vette fel Ró¬ 

kán János gyakornok úr társaságában; nyugati irányban e 

sorok összeállítójának-, délkelet felé pedig Böckb úr terü¬ 

letével volt felvételi területe határos. 

A bejárt vidék, nagyjában a Balaton délnyugati vége, 
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a déli vasút szt.-miliály-, n.-kanizsai vonala és a Dráva 

közt terülvén el, Sármellék, Szt.-Mihály-, N.-Kanizsa, Zákány, 

Berzeneze, Komárváros, Marczali-hely&égek s a Balaton által 

határoltatik, s így mintegy 30 négyszög mértföldre terjedve, 

Somogy és Zala megyék délnyugati illetőleg délkeleti részeit 

foglalja magában. 

Az igy körülírt terület dombvidéket képez, melyen 

bíleg két, az alacsonyabban fekvő tájból kiemelkedő vonu- 

lat, egy nyugati és egy keleti, különböztethető meg. Az 

első nyugatról az u. n. principális-csatorna ártere, valamint 

a tovább nyugatra következő dombok, kelet felé pedig a 

Zala folyó, s ettől délre a szt.-Jakab-simonyi-i vonalig ter¬ 

jedő alluvialis terület, valamint tovább délre körülbelül Mi- 

1 iáid-Csurgó helységek által van szegélyezve, mig a keleti 

vonulat Szakácsi, Maróthi puszta, Balaton Szt.-György közt 

egyrészt, Balaton-Keresztúr, Marczali, Mesztegnye-helységek 

közt másrészt, a nyugatival párhuzamosan, azaz éjszak-déli 

irányban húzódik. Az e két vonulatot (övét) összeköiő terü¬ 

let vagy egészen sik, vagy csak alacsony, jelentéktelenebb 

dombokat mutat. Délre a Dráva felé, e folyó ártere képezi 

a szóban levő területnek határát, mig az általában maga¬ 

sabban fekvő nyugati vonulat, mint összefüggő tömeg a 

Zákány mellett levő Magos-hegygyel, mint déli végpontjával, 

egészen a Dráváig nyomul, addig az alacsonyabb keleti öv 

déli irányban Táp Sony, Seggesd, Kény in át csak körülbelül 

N.-Atádig, de itt is már csak vékony nyúlványban, követ¬ 

hető Bt is innen délre, a Dráva felé mindinkább lapul, és 

mint az említett összekötő terület, szintén alacsony, jelenték¬ 

telen dombokat képez. 

A felületnek ezen alakulása a vidék földtani alkotá¬ 

sában találja magyarázatát. 

Mint már az imént mondottakból kivehető, az allu- 

vium e területen meglehetősen nagy elterjedést nyer. Az 

ezt földtani kor szerint közvetlenül követő diluvium, itt a 
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legnagyobb thrt foglalja el, részint mint homok, részint 

pedig agyag vagy valódi lösz alakjában, Az itt-ott kavi¬ 

csos homok, melyet e vidék diluviál lerakódásaiban átalá- 

ban mélyebb fekvés illet, főleg az érintett két vonulatot ösz- 

szekötő, alacsony vidékén — a Balaton déli vége és a 

Dráva közt — terül el. helyenként futóhomok képződésére 

szolgáltatván alkalmat. 

A valódi löszt, mely sokszor homokos, és sőt tiszta 

homokba is megy át, uralkodóan s/.intén csak a laposabb 

lejtőkön s átalában az alacsonyabb vidéken találjuk, holott 

a magasabban tekvő vidéket s az ott vonuló dombok csú¬ 

csait, hol ez utóbbiak felületét diluvium képezi, kemény, 

rendesen homokos agyag borítja. A szt.-jakabfai puszta kö¬ 

zelében homokos, meszes löszben emlős-maradványokat is 

sikerült lelni. 

A diluvium és a ponti (congeria) rétegek közt egy 

rendesen vörös, babércet tartó, tiszta agyag s homo¬ 

kos agyagból álló lerakódásra akadunk. E vörös agyag- 

maga szerves maradványokat ugyan sehol sem mutat, de 

vele együtt fellép édesvizi mészkő, darabokban s egész pa¬ 

dot képezve, s apró kelixeket tartalmazva. E nagy elterje¬ 

déssel biró képződés talán még a diluviumhoz számítandó, 

mint ez már történt és történik is, de annyi bizonyos, hogy 

a szóban levő területen az igazi diluvium és a határozott 

ponti rétegek közt foglal helyet, mely két lerakódás közt 

feltűnő petrographiai kinézésével itt mindig és mindenütt 

éles határt jelöl. A tiszta vörös agyag, mint máshelyt, úgy 

e vidéken is több ponton a fazekasok által használtaik. 

Az itt napfényre jutó legmélyebb, egyszersmind leg¬ 

régibb lerakódások a neogen ponti emeletéhez (congeria- 

rétegek) tartoznak. Ezek a terület altalaját képezve, főleg 

az említett nyugati vonulat éjszaki részében, nevezetesen 

Bakónak, Örosztony, Dióskál környékén lépnek fel uralko¬ 

dóan s nagyobb vastagságban Ez utóbbi körülmény, 
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e vidék érintett magasabb fekvését. Bakónaktól délre Nagy- 

Kanizsa, Zákány felé, dacára az árkokkal általában elég- 

bőven ellátott területnek, a ponti rétegek már csak gyéren 

figyelhetők, mert már mélyebben fekszenek, minek követ¬ 

keztében a felület is csekélyebb magasságot mutat. 

Egészben ugyanezt látjuk a keleti övnél is, hol a ponti 

emelet rétegei szintén csak csekélyebb mérvben constatálbatók. 

Egyes pontokon különben ezek a két vonulatot összekötő, 

alacsonyabb vidéken is bukkannak ki, de itt a rátelepülő 

fiatalabb rétegek is már sokkal vékonyabbak. Dél felé 

végre, azaz a Dráva felé, a ponti rétegek egészen el¬ 

tűnnek. 

Ezek tehát, homok-, homokkő-, agyag- s márgából 

állva, a szóban forgó területen több helyt kövületek állal 

jól jellemezvék. A homokkövet több ponton, többi közt a 

Dioskál mellett fekvő „Pogányvár“ tetején] is, kőbányában 

fejtik, s építési célokra, valamint útk ivicsolásra használják. 

Négy ponton, u. m. Kerecseny, Bakónak, Merenye s k Csapi 

helységek szomszédságában lignitet is tartalmaznak e réte¬ 

gek, de a hol az a természet szolgáltatta feltárásokban lát¬ 

ható, oly csekély, körülbelül 2f> crn.-ig menő vastagságban 

mutatkozik, hogy e szerint ítélve annak előjövetele ipari 

szempontból csakis egészen jelentéktelennek nyilvánítható. 

Egészben e területen is figyelhető az, hogy a ponti rétegek 

agyag-lerakódásának főzöme mélyebben fekszik, mint azok¬ 

nak homoktömege. 

így tehát a Balaton déli vége és a Dráva közt terjedő 

vidéknek felvétc’e által egyúttal Somogy megyének földtani 

felvétele is be lett végezve. 

A vidék, melyen szemé 1 y e m foganatosította a földtani 

felvételt, Vas- és Zala megyéknek déli részeibe, valamint So¬ 

mogy megyének nyugati tájába esik. Területem kelet télé 
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közvetlen a Eolli úr által felvett területhez, éjszak felé 

nagyobbrészt az általam a nnilt évben,, és Böckh ur 

által 1872-ben átvizsgált vidékhez csatlakozik, nyugat 

felé egészen a stájerországi határig terjed, dél felé azonban 

részint a Mura, részint pedig a Dráva-folyam képezik a 

határt. A „Muraközét, mely szintén idei felvételi területem¬ 

hez tartozott, megbetegedésem miatt már nem vizsgálhattam 

meg. Az imént körülirt vidék 45 □ mértföldre terül el és 

még a „gráczi harmadkori öbök'-be esik, de földtanilag itt 

nem igen nagy változatosságot mutat, mindazáltal majdnem 

kétségbe ejti a kartirozással foglalkozó geologot, miután az 

olt megfigyelhető lerakodások, — eltekintve az egy-két pon¬ 

ton talált fossd )któl, — „kövület nélküliek“-nek nevezhetők 

s így sok helyen a pontosabb kor-megállapitás eddig még 

nem biztos; e vidéken a feltárt rétegek lerakodási 

ideje alatt a körülmények dúsabb szerves élet fejlődésére 

nem valónak kedvezők. 

Az alluvium e vidéken, főleg a Mura és Dráva folyam 

mentén nagy elterjedéssel bir, úgy, hogy ezek árterén több 

helyen 1, sőt 2 mértföldnyire terül el a folyammeder rendes 

partjaitól. A Mura folyam jobb partja meredek, bal partja 

azonban mindenütt lapos s majdnem észrevétlenül emelke¬ 

dik a 2 órányira távol fekvő dombok tövéig, menedékes lej¬ 

tőt képezvén, számos holt ággal, melyek mind bizonyíté¬ 

kai annak, hogy a Mura-folyam csakis a jobb partját 

mossa. A Dráva-folyam ellenkezőleg, úgy látszik inkább 

balpartja felé törekszik. A . Dráva, mely Magyarhon és Hor¬ 

vátország közt a természetes határt képezi, itt csakis Ma¬ 

gyarország rovására működik ; igy például Légrád mezővá¬ 

rosa, mely jelenleg a Dráván túl fekszik, Rákóczy idejében 

még a Dráván innen volt, mit a számos holt ág is bizo¬ 

nyít, melyeket messze, Légrádon túl figyelhettem meg. 

A Dráva és Mura alluviumai, fekete, termékeny, 3—6 

dm vastag televenyföld képezte lepel alatt kavics- és ho- 
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mokbúl állanak. Az alluvial képződések még több, számos 

völgyben lerjednek el, úgymint : a Lendva, Kebelle, Kerka, 

Cserta, Váliezka stb.- patakok mentén, valamint a Szt. Mihály 

és Hahót közti mélyedésben terjedelmesebb tnrfa-telep lép 

fel. A futóhomok fölvételi területemnek csak délkeleti részé¬ 

ben lép fel, kiválóan Kis-Kanizsa, Bajosa és Belezna kör¬ 

nyékén nagy elterjedéssel bir, hol folytatását és végét ké¬ 

pezi azon futóhomok-övnek, melyet Böckh és Roth urak 

Somogy megyében észleltek. 

A diluvialis lerakodásokat 3 osztályba osztom, u. m. : 

lösz, kavics és agyag, melyet Böckh és Roth urak Somogy¬ 

inegyében észleltek. A valódi lösz jellemző számos csigái¬ 

vá! alárendelten lép fel és többnyire csak a dombvidék al¬ 

ján ügyelhető, egy övét képezvén, mely Leudva-Ujfalutól 

kezdve Vörösökön, Letenyén és Szepetneken át Homok Ko¬ 

márom és Hahót felé húzódik fel. Ezen övtől nyugat és 

éjszaknyugat felé a lösz már nem lép fel. A lösz helyett, 

főleg az úgynevezett „Göcsejt vidékén, találkozunk egy 

rozsdássziníí, homokos, szívós, kemény, terméktelen agyag¬ 

gal, melyben szerves maradványok nyomát sem találhattam, s 

mely savval érintve nem pezseg. Némely helyen igen hatalmas 

10—15 met. magas partokat képez és semmiféle rétegzést 

nem mutat. Ez utóbbi két tulajdonsága hasonlóvá teszi a 

löszszel, de a többi tulajdonságai úgy eltérnek a löszéitől, 

hogy kívánatosnak találtam ezen elkülönítést a térképen is 

feltüntetni, hol mint „diluviális agyag* van kijelölve. Mivel 

hogy — a mint már emlitém, — nem sikerült szerves ma¬ 

radványokat találni a nevezett agyagban, korának meghatá¬ 

rozására csakis a települési viszonyok nyújtottak némi 

támpontot, melyek arról győztek meg, hogy ezen agyag a 

lösz előtt rakódott le. 

A harmadkor csakis legfiatalabb emelete, a „ponti 

emelet* által van képviselve. Az ide tartozó rétegek nagy 

elterjedéssel bírnak s majdnem kizárólag az egész domb- 
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vidéket alkotják, mely helyenként tetemesebb magasságban 

emelkedik. Ezen lerakódások márgás agyag, homokkő, ho¬ 

mok és kavicsból alkotvák. A márgás agyag, rendesen a 

legmélyebb szintet foglalja el, gyakran azonban rétegzésé¬ 

ben váltakozik, homokkő és homok-rétegekkel. A kavics, 

mely főleg az úgynevezett rTótságban“ Yasmegyében ha¬ 

talmasan van kifejlődve, a legmagasabb szintet, — a dom¬ 

bok kúpjait — képezi. Ezen kavicsot Stoliczka úr, ki ezen 

vidéken 1861-ben az átnézetes földtani fölvételt fogana¬ 

tosította, a „Belvedére-kavics“-csal azonosította, de nekem, 

sajnálatomra, nem sikerült biztos, hiteles adatokat szerezni, 

melyek alapján ezen kavics meghatározható lett volna, némely 

helyen azonban ezen kavics előfordulási módja inkább 

diluviális képződményre utal. 

Fölvételi területem keleti felében ezen Belvedére- ka¬ 

vics csak igen alárendelten lép fel, itt a csillámdús homok, 

homokkő és márgás, homokos agyag alkotja a dombvidéket. 

Alsó-Lendva és Söjtör környékén, hol ezen rétegek szépen 

vannak föl tárva, csak igen rosszul megtartott és csekély 

számú kövületet sikerült találni az agyagban. A talált unió, 

planorbis, helix és cardiumfajok közül a Helix robusta Beüss, 

a leggyakoribb. Lignit- és barnaszén-telepeket számos he¬ 

lyen nyomoztam, úgy mint Alsó-Lendván, Budafán, Banán 

és Börzönczén, de az előfordulási viszonyok oly kedvezőt¬ 

lenek, hogy itt üdvös bányamivelés valaha alig várható, 

mint ezt több szerencsétlenül járt vállalat is bebizonyítja. 

Végre szabadjon még tisztelt collegáimnak hálás kö- 

szönetemet kifejeznem azon barátságos előzékenységért, mely- 

lyel ezen jelentés összeállítását becses felvilágosításukkal 

megkönnyiltették. 
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IRODALOM. 

J. B. — Jelenkori tengeri üledékek. 

(Proceedings of the royal Society. Vol. XXIV. Nr. 170.) 

Murray S. úrnak, a Challenger *) utazásán a tenger- 

fenéki üledékek körül tett észleletei szerint a szigetek 

és szárazföldek partjai körül képződő lerakódások a magas 

tengerbeliektől úgy növekedésük gyorsaságánál, valamint 

anyaguk minőségénél fogva különbözők. Amazok nagyobb¬ 

részt a szárazföld törmelékeiből állván, maguk közt a par¬ 

tok minősége szerint ismét több fajtákra oszlanak. A leg¬ 

főbb part mellett kékes vagy zöldes agyag képződik ; kisebb 

mélységű tengerekben gyakran glauconitos szemcsék for¬ 

dulnak elő az agyagos vagy homokos üledékben ; ilynemű 

lerakódás a krétakorbeli greensand-ra emlékeztet. A vul¬ 

káni szigetek és partok szomszédságában a tajtkő és salak 

törmeléke szürke iszap- vagy homok- lerakódást alkot; a 

korállszirteket ellenben meszes üledék környezi. Délamerika 

keleti partján vörös, vasoxydos iszap rakódik le. Quarz- és 

csillámszemcsék mindezen iszapnemekben gyakran láthatók, 

Úgy szintén szerves lények maradványai, csigák, kagylók és 

foraminiferák héjai, halak fogai stb. 

A magas tenger üledékei egészben finomabb anyag¬ 

ból képződnek, és itt a szerves életnek még nagyobb sze¬ 

rep jut, amennyiben épen a legparányibb állatok, a fora- 

*) Az angol kormány 1872-ben küldött ki egy tudományos bi¬ 
zottságot aChallengcr hajón, feladatául tűzvén ki neki,'a világtenger 
mennél számosabb pontján mélységi és hőmérsékleti méreteket eszkö¬ 
zölni, a tengeri áramlatokat megvizsgálni, a tengeri szerves életről, va¬ 
lamint a tengerfenék minőségéről adatokat gyűjteni. Ez utóbbi ész¬ 
lelések kiváló fontossággal birváu földtani szempontból, reméljük, 
hogy ezen előleges jelentést nemsokára bővebb és behatóbb közlemé¬ 
nyek követendik, miután a hajó múlt nyáron visszatért földkörüli 

utazásáról. 
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minifenik és radiolariák szilárd részei tömegesen felhalmo¬ 

zódván nagy területeken, az üledékek lényeges alkatrészeivé 

válnak. így képződik a Diatomea-iszap, a délsarki ten¬ 

gerben a Radiolaria-iszap, a csendes tengerben a Globi- 

gerina-iszap. Ez utóbbi bár nagy elterjedéssel bir, de soha 

sem található 3000 faíbomnál (1 fathom = 1829m>) 

mélyebb vizekben, valamint ily mélységben egyéb meszes 

állati maradványok sem találhatók többé. Thomson tanár, 

az expeditio tudományos vezetője, ezen tüneményt a szén¬ 

sav nagy mennyiségéből magyarázza, mely ezen iszonyú 

nyomás alatt álló víztömegben föloldva lehet s viszont a 

mész feloldását eszközli. 

A Radiolariák kovás héjai oldhatlanok lévén, még 

a legnagyobb mélységben is találhatók (p. o. 4475 fatb.) 

A Cflobigerina-iszap egyébiránt szépen illustrálja a mész¬ 

kövek, nevezetesen a krétarétegek képződését. Murray ész¬ 

leletei szerint a sekélyebb vízben fekvő globigerinás iszap¬ 

nak alakjai inkább hasonlítanak a krétabeliekhez, mintsem 

a mélyebben lerakódókkoz. 

A Globigerina-iszap savakban feloldva és leszűrve, 

csekély mennyiségű vörös agyagot hagy a szürlén. Ez a 

mészképletekben annyira elterjedt vörös agyagnak (terra 

rossa) képződésére vethet némi világosságot. (V. ö. N e u- 

mayr, Yerb, d. k. k. geol. R.-Anst. Nr. 3. 1875.) 

A legelterjedtebb óceáni képlet azonban finom, szür¬ 

kés-barnás vagy vörkenyes agyag, mely leginkább a .2000 

fatkomnál mélyebb tengerek fenekét borítja. Mésztartalma 

ingadozó, de a radiolariák kovapáncéljai rendesen kisebb- 

nagyobb számmal fordulnak elő benne Erős górcsövi nagyitás 

még ebben is parányi ásvány-részecskéket tüntet fel, de az 

anyag tetemes része már elváltozott alaktalan agyagból áll. 

Képződése igen lassan mehet véghez, mire egyrészt a rajta 

összehalmozódó cápafogak és cethalcsontok nagy száma, 

másrészt ezeknek barnakővel való bekérgeződése mutat. Anya- 

12 
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gának eredetére nézve Murray a tengerekben csakugyan 

igen elterjedt vulkáni salakokra és tajtkövekre hivatkozik, 

mihez még a szelekhordta vulkáni hamu és talán bizonyos 

világtérbeli (cosmicus) por is járulhat. Ez utóbbi tényezőre 

utallna az iszap vegyelemzésében kimutatott fémek sora: 

réfc, kobalt, nickel, vas és mangan, tehát a meteoritok féméi. 

Megemlítendő még a barnakő- vagyis mauganhyperoxyd nagy 

elterjedése minden tengeri lerakódásban, majd apró szemcsék 

alakjában, majd mint a nagyobb testek bekérgezése. 

Kétféle irányban fontos még azon észlelés, melyszerint 

a mély tengerek fenekén állítólag tartózkodó eleven proto- 

plasma, a híres Bathybius, nem egyéb volna mint a kéusa 

vas mésznek pelyhes csapadéka. 

Sclnn. Tschermak: Mineralogisclie Mittlieil. 1870. 1. Heft. 

1. A p y r i t r ő I. Ejszakkeleti Karinthiában, W a 1- 

d e n s t e i n helységnél a délfelé lejtő csillámpalában be¬ 

ágyazott szemcsés mésznek fék iijében egy helyütt elég 

hatalmas, leveles szövegű hámatit, mint vascsillám fordul 

elő. A hamatittömzsben csillámpala darabok találtatnak, 

melyekben ]) y r i t krystályok, majd fehér ankerit krystá- 

lyok jelennek meg. E p y r i t krystályokról és átalában a 

pyritről R. Helmhacker a fentidézett folyóiratban a kö¬ 

vetkezőket közli. 

A bennőtt pyritek legtöbbnyire krystályok, és pedig 

csoportokban; nagyságuk borsó-ökölnagyságú. A krystály- 

lapok mindig érdesek, bírnak azonban egyes fénylő foltok¬ 

kal, a combinatióélek nem élesek, a kisebb lapok legüm- 

bölyödöttek és egymásba átmenők. Mihelyt azonban érint¬ 

keznek az ankerittal, simák, meglehetősen egyenes sikúak, 

erősen fénylők, határozott élekkel bírókká lesznek ; tükrö¬ 

zésük ekkor oly kitűnő, hogy még a mikroskopikus kicsiny- 

ségii lapok is megvizsgálhatok pontosan. Mivel az ankerit 
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e helyütt gyérebb, az ily krystályok is ritkábbak, de sőt 

előfordul azon eset is, hogy egy és ugyanazon krystálynak 

csakis az ankerittal érintkező lapjait lehet tisztán felös • 

merni. Az elmállott ankerit kilúgozva lesz és a igy bamatit 

kicsiny üregeiben fénylő pyrit krystályokat találhatni, me¬ 

lyek az ankerit elmállásából keletkező igen vékony barna¬ 

vas kéreggel bevonva vannak. A pyrit fajsulya 5‘0000-uak 

találtatott. *) Összesen 202 krystály lett megvizsgálva és 

azokon 28, közöttük 10 új alak észleltetek. Alapidom 

-)—crj^- Naumann v. 210 Miller szerint. A leglapdúsab py- 

ritkrystályok eddigelé Brosso és Traversellánál 

Jvrea mellett Piemoutban, valamint Elba szigetéről ösrne- 

retesek. A Turinban őrizett e lelhelyekről való 5603 egyes 

krystály megvizsgálása után mégis jelent a pyrit teljes mo- 

nograpkiája Giovani Struevertől 1860-ben (Me- 

moric della Raele Accademia déllé Scienze di Torino, Serie 

II. Törne XXVI). Ebben Struever 54 alakot mutat ki, ebhez 

számítván a Zepharovich által kimutatott bárom bi¬ 

zonytalan alakot és a waldensteinieken észlelt 10 új ala¬ 

kot : a pyritnak eddigelé 66 alakja ösmeretes, és ugyan : 

1 besaeder, 1 oktaéder, 1 rbombtizenkettős, 10 deltoid hu¬ 

szonnégy es, 3 triakisoktaéder, 17 —j— és 9 — pentagon tizen- 

kettős, végül 19 -f- és 5 — dyakis buszonnégyes. Ha e la¬ 

pok mind teljes számban lépnének föl egy egyénen, úgy 

nem kevesebb mint 1226 lap képezné az illető alakot. 

*) A pyrit eddig ösmeretes fajsúlyait röviden összeállítván, 

(— lásd W e b s k y n é 1). 

4.49 — Kenngott. 

4.78 

4.9 — 5.2 Naumann 

Tavistok 5.00 — 5.028 Kenngott — látjuk, hogy a walden- 

steiui pyritek fajsúlya a Tavistokról valók fajsúlyához áll legközelebb. 

Schm. 

12* 
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Végül szabadjon hozzá tennem, miszerint a hazánk¬ 

ban is gyönyörű példányokban előforduló pyritek Ora- 

vica, Szt.-Iván, Csiklova, Dognácska, Facebay, Felsőbánya, 

Selmec-, Rézbánya, Borsabánya, Kapnikbánya, Rodnán stb. 

igen valószínűleg szolgáltatni fognak még adatokat a py¬ 

ritek monograpkiáj áboz. 

2. A baritocölestin krystályalakja. 

II u g a r d vizsgálataiból bebizonyulni látszott, hogy az 

erietavi — Drummond Island — és a binnentbali — 

Sweiz — barytocölestiu krystályok szögértékei váltakoznak 

a vegyalkat, illetőleg a szerint, a mint a kénsavas bárium 

vagy a kénsavas strontium nagyobb mennyiségben jele¬ 

nik meg a baryt. és a cölestin szögértékei között. A 

lendületet ezen vizsgálatokra T h o m s o n inditá meg 

és luleg azon körülmény, hogy más ásványoknál is isomorph 

anyag hozzájárulása folytán a krystályalak változása bebi- 

zonyitva van. B r e i t h a u p t ezek ellenében a binnen¬ 

tbali barytocölestint egyszerűen barytnak, az Erie-tóról való¬ 

kat pedig cölestineknek állítá. És csakugyan mivel Hugard 

barytocölestinjeihez semmi vcgyalkatot sem közöl, kétes, 

hogy valóban barytocölestinek voltak-e azok, nem-e az 

egyik esetben baryt és a másikban cölestinnel volt-e 

dolga ? Másrészt a dolog eldöntetett volna, ha Auerba ch 

vizsgálatai tényleg kimutatják a baryt és cölestin kevere¬ 

dése által föltételezett szögérték-hullámzásökat. E mellett 

Arzruni a legeklatánsabbul kimutatta, hogy a cölestinnél 

semmi határozott összefüggés sincs a szögérték-ingadozás 

és az isomorph-keverék között, hogy továbbá ez ingadozások 

épúgy előállanak a kénsavas mész, mint a kénsavas bá¬ 

rium hozzájárulása folytán, de sőt a vegyelemzés kimutatta, 

hogy az erietavi cölestin, mely A u e r b a c h szerint oly 

sok báriumot tartana magában, hogy azt inkább a baryto- 

cülestin névvel kellene jelölni : sem m i báriumot sem tar¬ 

talmaz. 



Ily viszonyok között teljesen megbizhatlanná vált azon 

kevés vizsgálat is, mely eddigelé a barytocölestinen téte¬ 

tett és egy új, behatóbb vizsgálat mielőbb szükségessé vált. 

Dr. E. F. N e m i n a r egy kitünően kiképződött im- 

f e 1 d i — Binnentlial, Qber-Wallis, Sweiz — baryto- 

c ö 1 e s t i n krystályt vizsgált meg újabban. Először is, 

miután csak egy krystálya lévén, vegyelemzést kivinni nem 

lehetett, spektroskopikns úton bizonyossá lett úgy a stron- 

tium, mint a bárium jelenlétéről, a kettőt körülbelül egyen¬ 

súlyban észlelte, mig a különben gyakran megjelenő calciu- 

mot nem találta. A kryslály tisztán kiképződött, a legtöbb 

alpokon fénylő, gyöngén kékes árnyalatú volt. Észlelt 9 

alakot és ugyan az a (100) véglapot, az o (110) prismát, 

az y (221), z (111), S (211) pyramisokat és az m (011), 

d (201), d1 (401) és a d2 (601) dómát. Az alapmérésből 

— 00 (110) (110) = 74° 54l 30u kiszámított tengelyvi¬ 

szony a következő értékeket adta: a : b : c — 0 81992: 

1 : 1.25596. 

A mérésekből kiderült, hogy a barytocölestin szögei nem 

a baryt és a cölestin szögértékei között, — mint eddig 

felvétetett — változnak, hanem több irányban túllépik azo¬ 

kat. Legjobban kitűnik ez a következő összeállításból. 

Baryt 

Barytocölestin 

Cölestin 

( 

( 

00 oz 

74°36‘ 
74a37‘ 53" 44 "23*5811 

74u54' 30" 44" 4'30" 

7 °59' 45°19'56" 
75°59- — 

ddl 

102°171 (Dana) 
102"20"57' (Helmhacker) 

1Ö0"35' (Neminaij 

IOC’11' (Auerbach) 
111"23'30' (Arzruni). 

Atalában tekintettel a barytocölestin szögeire, a bary- 

téit negatív és a cölestinéit positiv értelemben lehetne azok 

határául tekinteni. És ig-y nyilvánvalólag téves a barytocö- 

lestint krystálytanilag a baryt és cölestin közé helyezni. 

Mindamellett nem lehet állítani, hogy a barytocölestin szö¬ 

gei mindig az itt közöltek lennének, mivel a vegyalkat kü- 



lönfélesége szerint az ingadozni fog. De azért még sem le 

hét azt állítani, hogy az ingadozások valami határozót 

arányban állanának az isomorph keverékkel, mert mig egy¬ 

részt ezt igazolják a közölt szögértékek, másrészt már 

G r o t h is kimutatta, hogy egy isomorph vegyidet hozzájá¬ 

rulása sem nyilatkozik arányosan a három irrationális ten¬ 

gelyre, de A r z r u n i is bebizonyitá a különböző lelhelyíí 

és váltakozó mésztartalmú cölestinek szögingadozásának 

igen bonyolult viszonyát az isomorph járulékhoz. 

Még nyilvánvalóbb lesz a dolog a megfelelő tengely¬ 

értékek összehasonlítása által. 

a be 

Baryt 

Barytocölestin 

('ölestin 

1081391 : 1 . 1-31 88 
0-81412 : 1 : 1-31575 
0-81450 : 1 : 1 31268 
0-81459 : 1 : 131207 

0-81992 ; 1 : 125596 

( 0-76964 : 1 : 1-255 6 
\ 0-77895 : 1 : 1-27530 
/ 0-7*165 : 1 : 1-28468 
) 0-78244 ; 1 : 1-28415 
I 0’78-50 : 1 : 1-28300 

( Dauber) 
(Dufrénoy) 
(Quenstedt) 
(Dana) 

(Neminar) 

(Arzruni) 
(Arzruni) 
(Auerbach) 
(Arzruni) 
(Websky) 

Látható, hogy mig az a a barytocölestinnél nagyobb 

mint akár a baryt, akár a cölestinnél, addig a c azok 

határai között fekszik. Záradékul tehát kimondhatjuk, hogy 

a barytocölestin krystályalakja önálló és szögérté 

keire nézve a vegytani összetételtől függő ugyan,de semmi¬ 

esetre sem tekintendő a baryt és a cölestin között inga¬ 

dozó értékű alaknak. 

3. Ásványtani észleletek keleti 

C s e h o r s z á g b ó 1. Helnihacker R.-tól. 

A cseh-morva határhegység geológiai vizsgálatainál a 

következő új ásványlelhelyek fedeztettek fel : 

a. Bojanovtól délfelé. Bojanov vidéke az Eisen- 

gebirge folytatása és részben gránit, részben pedig aláreu- 
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delten, menetszeriieu előforduló syenit, diorit és gneiszok¬ 

ból áll. Bojanovtól délfelé granit-gneiszok uralkodnak, me¬ 

lyekben emelet és menetszeriieu aplit fordul elő; több he¬ 

lyütt még krystályos szövegű meszek is lépnek föl, közép- 

nagyságú szemek és fehér színben, de nem lévén kellően 

föltárva a hely, nem tudni, váljon telepek-e vagy menetek. 

Még Polankától délkeletre is a Dehetnik mélyútban illetőleg 

erdőben is fordul elő egy jelenben már elhagyott kőbányá¬ 

ban krystályos szövegű mész. E kőbányában találtatott: 1) 

középkrystályos szövegű fehér mész, erősen rovátkolva a 

—R /2 szerint; 2) q u a r z tömött szöveg, halvány tejfehéres 

színben ; 3) f a g y a g mint vékony, tisztátalan világos 

zöldes-szürke táblák a quarcban; 4) orthokla s, nem 

közvetlenül a mész üregeiben, hanem attól egy körülbelül 

két ujjnyi sűrű, szemcsés, tremolithtűk és mészből álló ré¬ 

teg által elválasztva és azon fennőve; a krystályok az 

adulár typust muta'ják, a felületen kissé fénylenek, gyön¬ 

gén barnás vagy sárgásfehér sziniiek, a törési lapokon 

ellenben fehérek, a prismalapok gyöngén rostozoPak füg¬ 

gélyes irányban ; 5) r h o d o n i t mint ritkaság ; 6) 

skapolith vagy elnyújtott oszlopok, vagy durva krys¬ 

tályos szövegű tömegekben, ez Csehországra nézve lij ás¬ 

vány ; 7) t i t a n i t barna, fénylő, az arendaliákra emlé¬ 

keztető krystályokban; 8) apatit mint ritkaság; 9) 

E p i d o t sötét pistaziazöld színben ; 10) g r á n á t igen 

ritkán mint kicsiny sárgás-barnászöld ocO krystályok ; 11) 

a m p h i b o 1, mely igen gyakori a gránit és a szemcsés 

széni érintési felületén és pedig vagy rövid szálas alakban, 

vagy pedig mint actinolit világos sziirkészöld-telitett szür¬ 

készöld színben ; 12) p y r o x e n vagy krystályos részle¬ 

tek, vagy pedig ujjnyi hosszú és vastag egyenes halmazok¬ 

ban, melyek az amphiboltól a világosabb szin által ütnek 

el; végre 13) columbit találtatott egy ízben, mely 

Csehországra nézve uj ásvány. 
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b) M 1 a d o t i c vidéke, az Eiseugebirgetől nyugatra 

eső Ronovt ó 1 délkeletre. E vidéken szemcsés amphibol- 

gneisz uralkodik, melyben mint esetleges alkatrész elég nagy 

gránátok (almandin)' vannak. Az ampliibol-gneiszban egy 

s e r p c n t i n t ö m z s lép íöl, bennőtt kicsiny o 1 i v i n, 

bronzi t és c h r o m i t szemekkel. Kis fészkekben elő¬ 

fordul még magnesit, calcit, g y m n i t és p si¬ 

ló m e 1 á n is, úgyszintén c li 1 őrit zöldes darabok¬ 

ban. A D o u b r a v k a patak balpartján Mladotic mellett 

a gneiszba egy dioritszerű tomzs van befektetve. E kőzet 

— mely egy gödörben véletlenül friss állapotban taratott 

föl — nagy, fehér áttetsző földpát és világos zöld, durva 

de rövid és helyenként kuszáit szálas amphibol halmazból 

áll. A földpát tüzetes vizsgálat után a n o r t h i t n a k 

bizonyult és igy e kőzet, melyben e két említett alkatrész 

körülbelül egyensúlyban van — Csehországra nézve uj ke¬ 

zet: a corsit t. i. Ez szabálytalan szemcsés durva — 

középnagyságú szemcsékből áll és feltűnő az anorlhit köny- 

nyű mállékonysága; szemcsés corsit eddigelé csak Konse- 

k o v s k y-Kamen-Bogoslovsk mellett az k ralban és \ a- 

m a n s k a-Mountainról Canadában ismeretes ; a sugaras 

szövegű corsitok pedig csakis Sartheneről Kors ka- 

ésForsjőről Svédországban ismeretesek. A mlado- 

ticin kívül még az Eisengebirgeben is Hrbokovnál fordul 

elő egy hatalmas corsittömzs, a melyben még piciny pyrit- 

szemcsék is vannak. A cseh corsit korát e két helynél 

megállapítani nem lehet; csakis más leihelyek typikus kőze¬ 

teiből lehet erre következtetni. Egyes corsittömzsök közelében 

az Eisengebirgeben phyllitszerű metamorph grauwacke-palák 

és quarzitok vannak krystályos mész telepekkel; a quarzit 

valamint a krystályos mészben néha találhatók egyes kö¬ 

vületmaradványok, melyekből valószínűen a silur-képletie 

lehet következtetni. A corsittömzsök itjabbaknak látszanak 

a silurnál; egy helyütt világosan érintkeznek egy teteme- 
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sen metamorph grauwacke palával. Általában másutt is elég 

időseknek látszanak a corsitok, valósziniileg- szintén palae- 

ozikusok; mig ellenben a többi anorthit kőzet, névsze- 

rint a tescbenitek fiatal mezozoikusok. Ronovtól délfelé 

a biotit-amphibol-gneiszban megjelenő hatalmas pegmatitme- 

netben tiszta feliéig nagy szemcséjű o i* t h o k 1 a s, világos 

füstszürke, igen durva szemű, félig átlátszó q'narz és 

tallérnagyságú, sőt nagyobb tökéletlen hatszöges táblásalakú 

feketészöld b i o t i t fordul elő. 

c. Sku c és Hli nsk o között egy phyllitrészlet 

húzódik el gneisz és gránit közé szorítva EK.-ről DNy. 

irányban., E phyllitsziget egy összegomolyodott, eltolt ma¬ 

radványa egy régi palaeozoikus, valósziniileg silur réteg¬ 

csoportnak, a melyből a közeli Eisengebirge is áll és 

a melytől a silurinál ifjabb gránit által választatik el. E 

phyllitben Kladnétól nyugatra egy mélyútban benőve ki¬ 

csiny szemcsés és legfölebb 3/t mm. széles és 2 mm, hosszú 

oszlopos ásványok találtattak. És ugyan : 1) staurolith 

fekete, átlátszatlan mikroskopikus oszlopokban. E staurolith- 

pala Csehországra nézve ugyan uj előjövetel. de a Pyre- 

naekben már régibb idő óta ismeretes. Hlinskonál a hul¬ 

lámszerűen ráncos phyllitben: 2) anda l'usit van benőve 

ritkán szia télén, gyakrabban rózsapiros szinű, erősen üveg¬ 

fényű oszlopokban. E cseh andalusitpala újabb bizonyíték 

arra nézve, hogy mily egyformán alakultak át különböző 

helyeken az agyagpalák ifjabb gránitok közelében. Előfor¬ 

dulnak még az úgynevezett „F rucht schiefer ek“ is, 

vagyis erős de rövidráucozatú palás phyllitek, melyekbe fé¬ 

kéi ésszürke, szorosan összetett szemek vannak beágyazva; 

e szemeket fahlunitszerű ásványnak, vagy tökéletlen stau¬ 

rolith vagy andalusitnak tartják. Mind eme phyllitek átme¬ 

neteket alkotnak egymásba, mivel a látszat szerint mind kü¬ 

lönböző állapotú átalakulásai egy valószínűen siluri grau- 

wackepalának. 
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d. Pribislav környékén az uralkodó, meglehe¬ 

tősen tisztán palás biotit-gneiszban egy réteg li a elle¬ 

ti i n t a van beágyazva, mely Csehországra nézve uj kőzet és 

egyezik a Skandináviában hasonlag előjövő hasonnevű kő¬ 

zettel. Általában azt tartják, hogy a liaelleflinta az orthoklas 

és kevés quarz tömött keverékéből áll; a cseh kőzet csak 

orthoklasból állónak látszik, jóllehet ez, elemzés által el¬ 

döntve még nincs. 

e. A s u c c i n i t csehországi lelhelyei. A succinit 

Csehországban két formátióban, a térti á r n e o g e n- és a 

k r é t á b a n ismeretes. A neogenben a lignitben ki¬ 

sebb nagyobb, különösen szilárd fészkeket alkot, színe 

mézsárga- barnásjácintvörösig; igy találtatik E 1 b o g e n 

mellett a Grünlasnál, B o d e n né 1 Falkenau mellett, de 

M ertendo rínál is Wernstadtl mellett fölemlittetik. 

A krétában ritkábbak a leihelyek. Eddígelé három volt is¬ 

meretes ; igy Skuticko n ál (chrudimi kerület), hol egy 

plateau van, melynek homokköveket tartalmazó talpa alatt 

agyagos, márgás homokkövek, homokos palás agyagok és 

egy széncsapás fordul elő. E szénvezető rétegek a Cenoman 

alsóbb tagjaihoz tartoznak és itt találtak évtizedek előtt 

gyermekfej nagyságú, félig átlátszó, sötét mézsárga- hya- 

cintvörös succinit darabokat. A második leihely C h o r o- 

useknél — Prágától ENy.-ra — van, hol 1874-ben a 

felső Turonban — iserhomokkő — kicsiny succinit dara¬ 

bokat találtak. Még li u m b u r g t ó 1 délre, a felső cseh 

scnonban, az úgynevezett chlomeki emeletben is találtak 

succinitet. 

1875-ben egy negyedik lelbcly födöztetett fel. l'eklo 

falunál a pckeleci bevágásokban az alsó cenoman megle¬ 

hetős durvaszemű homokköve fordul elő gneiszra települve 

és homokos, szürkés palás-agyaggal váltakozva. A homokos 

palásagyag kicsiny szenesült, határozhatlan csekély meny- 

nyiségű növénymaradványokat tartalmaz, itt-ott egy-egy ki- 
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csíny szénfészekkel. Egy ily kissé agyagos homokkőlencsé¬ 

ben egy ököl nagyságú succinitfészek találtatott; a suceinit 

hyacintvörös, féligátlátszó és igen rideg, széttördelhető. A 

palás-agyag növényi maradványaiból nem lehet következtetni 

a suceinit eredetére. Néha azonban az alsó cenoman homok¬ 

kövében találni egymáshoz közelfekvő kőtörmeléket a D a m- 

maritcs albens Prés 1.-ből, melyek is lehető, hogy 

a suceinit anyanövényére utalnak. 

f. A fichtelit először a mazicei tőzegte¬ 

lepekben — Borkovic-Vesely mellett — találtatott. Egy más 

lelhelye ez érdekes ásványnak a cseh morva határhegység 

tőzegtelepeiben van, valamint a Vojnomestec melletti Ra- 

dostin falunál előjövő tőzegekben, a hol a még jelenben is 

ott elő P i n u s n 1 i g i n o s a Neum. szárdarabjaiban 

vagy a gyöktörzsben lemezes, fehéres krystályos kéreg alak¬ 

jában jelenik meg a fichtelit. 

St. J. — Tli. Fuclis Studien iiber das Altér dér jün- 

geren Terliarbilduiigeii Oriecheiilands. 

(Sitz.br. (). k. Akad. d. Wiss. in Wien. 73 Bd. I. Abth. 1—3. Hft) 
Kivonata egy nagyobb, a Denksehrfr. d. Akad. d. W.-ban megjele¬ 

nendő dolgozatnak. 

Jelen értekezés a Fuchs által 1875-ben Görögország 

éjsz - kel. részében : Tálán d i, K u m i, M a r k o p u 1 o, 

Athén és P i k e r m i, M e g a r a környékén és 

Korinthban tett vizsgálatokat tárgyalja főfigyelmét 

leginkább az itt előforduló, különben már Sprat és Ga- 

udry által leirt fiatal, félig sós és édesvízi harmad¬ 

kori képződmények korának lehetőleg pontos meghatáro¬ 

zásúi a fordítja, egymáshoz és az osztrák magyar birodalom és 

Olaszország hasonló harmadkori lerakodásaihoz viszonyítva. 

Az eredmény következő : 

1. Mindannyi, az említett helyeken megfigyelhető 

harmadkori képződmény, kivéve az Athéntől délre T r a- 
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k o n e s mellett előforduló nullipora és korallmész, ugyan 

azon harmadkori időszakhoz tartozik; 

2. mind az itt fölmerülő f é 1 i g s ó s édesvízi és flu- 

viatil jelleggel bíró harmadkori lerakódások megfelelnek 

tökéletesen a hasonnemű, osztrák-magyar birodalmi, úgyne¬ 

vezett ponti Paludina és Belveder lerakódásoknak ; 

3. mindezen lerakódás összesen időbelileg egyenér¬ 

tékű azon harmadkori rétegcsoporttal, mely Olaszországban 

a kék tortoni márga mint fektije és az arnothvölgyi fiuvi- 

atil homok mint fedüje közt elhelyezkedik és e szerint 

egybefoglalja az ö szes olaszországi pliocán képződménye¬ 

ket, az arnothvölgyi fluviatil homokot kivéve, mely már 

tiatalabb emelethez tartozik, s melynek egyenértékűsége ez 

ideig Görögországban nincsen kimutatva. 

A megvizsgált teriileteu előforduló harmadkori rétegsor 

alulról fölfelé következő : 

1. Nullipora- és korallmész TrakonesrólSpo n- 

d y 1 U s gaederopus, Pectunculus pilosus, Pecten, Lima Os- 

traea. (Talán a szármáti emelet marin aequivalense.) 

2. Féligsósvizi rétegek Trakoues, Kalama- 

kiről Korinthon és Livonater r ő 1 Talaudi mellett: 

C o n g e v i a clavaeformis, Gong. amygdaloides, Gong. 

simplex, Gong. cf. Iriangularis, Cardium, cf. Bolleuse, Card. 

ct. littorale, Card. cf. novarossicum, Lymnaeus Adelinae, 

Vivipara, Melánia. Valvata. (Ponti rétegek.) 

3. Édesvízi képződmények Kumi, Marcopulo Calauco, 

Gharvati és Megararól: Mélán opsis anceps/ Mel. cos- 

tata, Hydrobia sp. Limnaeus Megareusis, Planorbis solidus, 

Vivipara, Neritina. (Kumi flórája '?) 

Ezek közé behelyezkedve találtatnak féligsósvizi réte- 

gek Melánia curvicosta, Cardium edule, Gon¬ 

gé r i a subbasteroti stb (Discordantia.) 

4. Vörös, igen fiatal kinézésű fluviatil agyag és con- 

glomerátok Pikermi emlősfaunájával (Hippoth gracile stb.) 
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Összehasonlítva ezen rétegsorozatot a bécsi medencé¬ 

jével, emezzel egészen azonosnak bizonyul be, a bécsi me¬ 

dencében épen úgy, műit Görögországban fekszik coucor- 

dánsan a szármáti emelet fölött a féligsósvizi ponti réteg¬ 

sor, ezekre megint édesvízi képződmények, emezekre s végre 

discordánsan vörösbarna, igen fiatal fluviatil liomok és tör¬ 

melék következik, kikenni emlős faunájával (Belveder kavics). 

Épen igy összehasonlítható ezen rétegsorozat azon 

eredményekkel, melyekre Tournouer a thézieri (Departm. 

Sard.) fiatalabb harmadkon képződmények vizsgálatainál ju¬ 

tott, mivel emilt is a typikus ponti rétegek fölött egy igen 

nagy elterjedéssel biró és állandó horizontú féligsós lera- 

kodmány lép fel, mely Potamides Basteroti és Con- 

geria subbasteroti által jellemeztetik s tökéletesen megfelel 

a megarai féligsósvizi behelyezkedéseknek. 

Az olaszországi harmadkori lerakodásokhoz viszo¬ 

nyítva, a következő eredményt nyerjük : C a p e 1 1 i u i 

vizsgálataiból Castellina marittima vidékéről Toskanában ki¬ 

tűnt, hogy a keleteurópai ponti rétegele- Olaszország azon 

brack- és édesvízi rétegcsoportjának felelnek meg, melyek 

közép és felső Olaszországban rendesen a pliocen képződmé¬ 

nyeknek b á s i s á t képezik és déli Olaszországban azon 

tengeri rétegcsoportozat által képviseltetnek, mely jelenleg 

rendesen „Messenien“ név alatt foglaltatik össze. Értekező 

tovább azt állítja, hogy Görögország megismertetett réteg¬ 

csoportja a ponti rétegektől bezárólag a pikermi formatióig 

Olaszországban azon rétegeknek felel meg mely a tortonai 

kék márga mint fekü és az arnothvölgyi fluviatil homok 

mint fedő közt helyezkedik el s igy egyik aequivalense az 

olasz pliocen képződményeknek. 

Ebből ismét az következik, hogy az olaszországi pli¬ 

ocen képződmények, melyek az arnothvölgyi fluviatilhomokok 

alatt fekszenek, szükségkép egy, a pikermi és eppelskemi- 

ekhez hasonló emlős faunával bírnak, a mi tényleg úgy is 
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vau. — Csak legújabban találtatott F o r s y t b őrnagy által 

a casinói lignitekben Sierra melle't több emlősállati marad¬ 

vány, melyek az arnothvölgyiektől határozottan különböznek 

s legfeltűnőbben a pikenniakra emlékeztetnek s ezekkel 

részben specitice meg is egyeznek ; ez utóbbiak között ta¬ 

lálható a pikermi lelkelyre nézve oly jellemző bippotherium 

gracile is. 

Mindezekből következik az, hogy a pikermi, baltavári 

eppelskeimi stb. emlősök faunája tévesen számittatik a m i o- 

c e n h e z, a mennyihea ezeket határozottan a p li o c en 

elnevezés illeti meg. 

St. J — Th. Fuclis. Ueber (lie in Verbindung mit 

Flyschgesteinen und griinen Schiefern vorkommemlen Ser- 

pentine bei Kunii auf Enboea. 

(Sitzungsb. d. k. Acad. d. Wissensch. Bd. 73. I. Abth. 187(5.) 

Virlet Morea geol. viszonyai címmel „Group-calcario- 

talquese" elnevezés alatt oly rétegcsoporiot ir le, melynek 

egyes határozottan üledékes eredetű tagjai kétségtelenül 

eruptív jellegückkel a legszorosabb s elválaszthatlan össze¬ 

függésben vaunak s melyeknél a legváltozatosabb átmene¬ 

tek mutatkoznak. 

Hasonló tüneményről szól Gaudry „Geologie dél attiqne"- 

jábau, még pedig flysch-márgák és homokkövek, valamint 

krystályos mészkövekről szól, melyek serpentin, gabbro és 

a legkülönbözőbb színezetű agyag- és talkpa Iával oly hegy¬ 

séget alkotnak, melynek sajátságait Gaudry egy nagy u. n. 

„regionális" átalakulási folyamatra vezeti vissza, mely az 

eruptív gabbro- és serpentin tömegek által idézteted elő. 

Fuchs múlt év.tavaszán Görögországban tett okítani 

ku'atásai alkalmával több helyütt, de különösen Knm i 

közelében, Enboea szigetén észlelt ilynemű sajátságos össze¬ 

köttetést a krystályos és klastikus, — üledékes és erupivt 
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kőzetek között. A régibb hegység alkata Kumi környékén 

nagyon egyszerű: alnl sötétszinű halmokat képezve fekszik 

a serpentin, váltakozva különböző palákkal, felette jelenté¬ 

keny kifejlődéssel a meredek, világos szinfi hippuritmészkő. 

Alól a tömeges vagy vastagon padozott mészkő rendesen át¬ 

menetet képez vörös vagy zöldes s táblás mészmárgákba, 

melyek ismét fokozatos átmenetet mutatnak az alattok fekvő 

zöld palába. Ezekből kitűnik, hogy a hippuritmész nem 

nyugszik régibb őshegységen, hanem hogy ezen két képlet 

határozott concordans fekvéssel, lassanként! átmenetek által 

egymással egyesitve következnek egymásra; ami által az 

is megérthető, hogy a serpentinek különböző paláikkal nem 

tartozhatnak az őshegy "éghez, hanem hogy szükségkép fia¬ 

talabb keletkezésüeknek kell lenniük. Az emlitett viszonyokra 

nézve igen tanulságos feltárásokat nyújt a castrovalli barna¬ 

szénbányától Kumi felé vezető ut. Legfelül hatalmas ki kép¬ 

ződésben világos színű mészkő van vastag merőleges pa¬ 

dokban ; e mészkő krystályos és itt-ott hasonlít a peuteli- 

komi fehér márványhoz, csakhogy sikerült benne számos 

szerves maradványt, sőt tisztán kivehető hippuriteket is 

felfedezni s ez által kimuta'ni, hogy ezen, különben az ős¬ 

mész jellegét mutató mésztömegek nem egyebek lappul!1 lue¬ 

szeknél. Lefelé a krystályos szerkezet mindinkább eltűnik, 

szürkés színezetet vesz fel, rétegei vékonyainak, lassanként 

átmenetet képezve egy tömör, zöldes,'palás-hasadékos márga- 

kőzetbe ; mi által az átmenet az alsó rétegcsoporthoz köz¬ 

vetítve van. Ezen rétegcsoport az, mely oly feltűnően egye¬ 

síti magában az ős- és üledékes hegység jellegét, a meny¬ 

nyiben egyrészt serpentin,-, talk- seriéit- és agyagpala alkat¬ 

részei az ő-hegység jellegét mutatják, mig másrészt a kü¬ 

lönböző brecciák, homokkövek és mészmárgák, melyek a 

flyschképlette! teljesen azonosíthatók, rétegeik folytonos vál¬ 

takozásában és szoros összeköttetésben találhatók. 

Felette érdekes még azon körülmény is, hogy úgy a 
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brecciák, mint szintén a flysch-homokkövek és márgák, 

melyek egyrészt rendesen, rétegekben települtek a többi 

rétegek közé, résmészt göröngyök alakjában fordulnak elő 

a zöldpalában, az átalakulás minden nyoma nélkül. Még 

sajátságosabb és rejtélyesebbé lesz ezen tünemény az által, 

hogy egy másik ponton züld-talkpalában, egy molasse nemű 

homokkő van befektetve, mely nem szögletes darabokban, 

hanem legömbölyödött részletekben lép fel, melyek a másod¬ 

lagos ái változás minden legkisebb nyoma nélkül, egészen 

hasonlítanak a s e p t ár i á k h o z. Az egész rétegcso- 

porlot, a palákat ép úgy, mint a serpentint különben szá¬ 

mos vetődés hatja át és sokféleképen zavarja meg. 

Fuchs figyelmeztet Stoppaninak e tárgyra vonatkozó, 

már régebbi magyarázata, illetőleg állítására, mely szerint 

az argille-cagliose, közvetlenül eruptív képződésünek tekin¬ 

tendő, mely iszapvulkán módjára keletkeze t volna, a mi 

Doderlin, S'ühr és mások nézetével is találkozik. 

Fuchs szintén osztja e nézetet, sőt a flyscb-képződ- 

méuyt legnagyobb részében sok más hasonló lerakódmány- 

nyal együtt, melyek eddig még általában üledékes képződ¬ 

ményeknek tekintetnek, ugyancsak ilyen eredetűnek haj¬ 

landó tekinteni. 

Solt. F. — C'. Doeltei*. Die B'estinimuiig dér petro- 

graphiscli vviclitigeren Mineralien durcli das Mikroskop. 

Wien 1870. 

Jelen munka célja a kőzetvizsgálatoknál még azoknak 

is meghatározási eszközül szolgálni, kik ásványtannal tüze¬ 

tesebben nem foglalkoznak, de azért mégis a kőzetalkotó 

ásványok meghatározási módszerét rövid idő alatt elsajátí¬ 

tani akarják. Az egész 36 oldalra terjedő munka berende¬ 

zése következő : 

Az első részben tárgyaltatik a csiszolatok elkészítése, 

azután leiratnak a legíontosabb optikai és krys tallogra- 
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phiai tulajdonságok, — a mennyiben ezek a mikros eopia 

körébe tartoznak — továbbá következik az ^sványok szö¬ 

vete górcső alatt és végre a meghatározás menete. 

A második része e munkának tabellákból áll, melyek 

a fontosabb kőzetalkotö ásványokat, legjellemzőbb tulajdon¬ 

ságaik szerint csoportitva, tartalmazzák s mely módja a 

tárgyalásnak a gyors áttekintést nagyon megkönnyíti. 

Az ásványok beosztása a következő: 

I. Átlátszó ásványok 1. Isotrop, 2. Anisotrop. A. Egy 

optikai tengelyiiek, a. színesek dickroismussal és a nélkül, 

b. színtelenek B. Két optikai tengelyüek, a színesek pleo- 

chroismussal és a nélkül, b. színtelenek. 

II. Átlátszatlan ásványok. 

III. Egynemű ásványkalmazok, a. Pleocbroismussal 

és b. a nélkül. 

E füzetke ára 60 kr. o. é. 

Pótadat. Dr. Szabó József előadásához 

az 1876. npv. 8-ki ülésén Zsigmoudy Vilmos úr közölte velem, 

hogy neki újabban Selmecen Kaebelman Vilibald ur azt mon¬ 

dotta, hogy 1847-ben Nagybányán lévén, ott Svajcer Gábor 

nyugalmazott főbányagróftól szép példányGkapott ajándékba 

a báromtölgyesi Wad-aranyból, mint érdekes líj előjövet 
illustratióját; és hogy ezen példányt ő Selmecen az evang. 

íyceumnak ajándékozta, melynek gyűjteményében jelenleg 

is meg van. Sz. 

18 
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VEGYESEK. 

R. h. A bécsi cs. k. földtani intézet egyik 

legrégibb tagja Fo éttér le Ferenc, cs, k. főgeo- 

1 o g és b á n,y a t a n a c s o s, a cs. k. f ö 1 d t a rt; i intézet 

aligazgatója, meghalt. Foetterle Mramotitzon Morva¬ 

országban 1823. évi tebr. hó 2-án született. Bányászakademiai tanul¬ 

mányainak] bevégezte után 1847-ben Gmundenben mint bányagyakornok. 

1849. végén pedig, mint a cs. k. földtani intézet assistense eskettetett 

fel, azóta nevezett intézetnek állandóan buzgó tagja volt. 

1850 ik évi márc. 15-én valódi bányatanácsosi címmel és ranggal 

Hibáztatott fel, 13ö7-iki július 21-én a cs. k. földtani intézet első fő- 

geologjává léptethetett elő, ugyanez évi október 31-én kelt legfelsőbb 

elhatározás folytán a cs. k. Ferencz József-rend vitézévé neveztetett ki, 

1871. jan. 3-án I-ső Károly, romániai hercegtől a művészet és tudo¬ 

mány nagy arany-érmét} kapta, 1873. jul. 4-én pedig a cs. k. földtani 

intézet aligazgatói címe adományoztatott neki. (Yerhandlungen d. k. k. 

geolog R.-Anstalt, 1876, Nro. 13.) Az elhunyt előbbeni években, mi¬ 

előtt még magy. kir. földtani intézet létezett, sok ízben Magyarhonban 

is vitt véghez földtani kutatásokat, melyek eredményéről a cs. k. 

földtani intézet akkori kiadványai adnak bővebb felvilágosítást. 

H. F. A g y é m á n t - k ő z e t f ú r ó. Ezen rendkívül érdekes 

és gyakorlati találmány alkalmazása mindinkább általánossá lesz. Kü¬ 

lönösen nagyon ajánlható ; bányászati kísérleti tarafásoknál, a mennyiz 

ben a gyémánt-fúrógéppel átlagban ugyanazon munka épen annyi 

hónap alatt végezhető, be, mint a hány év szükséges különben. Se¬ 

gélyével már egész 2000 láb mélységű fúrlyukakat is állítottak elő. 

Jelenleg Angolország- és Svájcban van épen néhány ily gép működé¬ 

ben, kísérleti fúrást végezve szénre. 

A nagy előny aránylagos rendkívüli gyorsaság és idokimélés 

mellett különösén még abban áll, hogy a gyémántfúró az átfúrt kőzet 

hengeres darabját magával hozza fel, s így a különböző rétegek hely¬ 

zetét egész pontosan lehet megítélni. (B. u. Hiitt. Ztg. 35. 96.) 

S. F. K ő s ó- é s brómtermelés 0 h i ó b a n. 

A kősó- és brómkészités igen nagy jelentőségre vergődött az 

Ohió-völgyben; a só, a vegyelemzés szerint az összes féleségek között 

legtisztábbnak bizonyult be. A merikában, s miután mészvegyiiletek- 

nek nyomát sem tartalmazza, különösen a tehenészetnél alkalmazható 
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nagy előnynyel. A sú- oldatot fúrott kutak által érik el, melyek 250 

— 330 méternyi mélysé güek s igen számos szilárd kőzeten, s rende¬ 

sen két széntelepen keresztül is mélyeztetnek le. Az oldatot minde¬ 

nekelőtt egy tamedencébe szivattyúzzák ki, hogy megtisztuljon, innen 

vaskazánba folyatják s hevítik mindaddig,' mig csak a kijegecitésre 

alkalmassá nem válik; ekkor ismét alkalmas faelényekbe bocsátják, 

melyekben 3—4 hiivelknyi átmérőjű rézcsövek vannak hosszában el¬ 

helyezve, melyek a sósvizet egyenletes hőmérséknél tartják állandóan. 

A sójegecek a felületen képződnek, s abban, hogy egymással 

szoros összeköttetésbe jöjjenek, azáltal akadályoztatnak meg, hogy az 

oldathoz kis mennyiségű vajat vagy íaggyút szokás keverni, mely a 

jegcceket egymástól elválasztva tartja, s igy a felületről lassankint az 

edény fenekére siilyednek, a hol azután összekapcsolódnak. Innen ki¬ 

szedve lemezeken kiterítik, s vagy 12 óra hosszat száradni hagyják; 

ezután hordókba teszik s megmérik. A só alkatrészei az elemzés sze¬ 

rint: Náci — 97 5°/0, nedvesség = 2%, idegen alkatrészek = 0'5°/Q. 

A só közvetlen szomszédságában nyernek szenet, valamint természetes 

gázt is. A Kna-Wha folyó mellett, a hol szintén állítanak elő sót, a 

gáz a földből teljesen elegendő mennyiségben fejlődik ki, hogy segé¬ 

lyével a sóvizet el lehessen párologtatni. A sómüvek anyalugjáböl 

nyerik a brómot, a mely igen kitűnő kereskedelmi cikket képez, a 

mennyiben egyidőben kilóját 18 dollárral fizették. E vidéken 6 gyár van, 
s ha mindnyájan működésben vannak, e cikkre nézve ők az irányadók. 

Azonban jelenleg a bróm ára is igen jelentékenyen leszállt. A rend¬ 

kívüli keresettség folytán orvosi-, vegyi- és fényképészeti célokra a 

bróm rendkívüli nyereség forrásává lett. Évenként jelentékeny mennyi¬ 

séget exportálnak belőle. Újabban sziksőt is szándékoznak e vidéken 

készíteni, s e célból jelenleg egy gyárat rendeznek be. (B. u. Hűtt. 

Ztg. 35. 353.) 

S. F. — Az éjszakamerikai egyesült álla in ok- 

f é m- és széntermelése a nemzeti függetlenség első századában 

(177(3—1876): 

Antiiméit 341.521,423 tonna Higany 840,000 palack * **) 

Nyersvas 40.000,000 „ Arany 1.332.700,000 Dőli. 

Ólom 855,000 „ Ezüst 261.450 000 . 

Réz 200,000 „ Petroleum 76.594,600 hordó * 

*) palack = 710 kgr. 

**) á 42 galon. 

(Aerg. n. Hiitt. Ztg. 35. 263.) 

13’ 
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S. F. — Régibb higanyelőjövet Görögországban. 

A régibb feljegyzés szerint a lauriumi hegyekben állítólag higanyérce¬ 

ket találtak, s egy bizonyos K a 11 i á s a 93 ik olympiádban vagyis 

K. e. 280 évvel cinobert állított elő higany és kénből. Annyi bizonyos, 

hogy a régiek ezen vörös festéket ismerték s lestésre használtak. Az 

oryktomania korában, 1871—1873-ig Lander eruek, ki ezen ada¬ 

tokat közli, gyakran küldöttek májercnek tartott kövületeket megvizs¬ 

gálás végett, különösen a Lauráim hegységben dolgozó spanyol munká¬ 

sok, a mi azonban rendesen csak a májércnek legfeljebb nyomait tar¬ 

talmazó vasoxyd volt Maga a ielhely azonban közelebb megismertetve 

nem lett. (B. u. Hiitt. Ztg. 35. 285.) 

S.’ F. — A tajték előfordulása Görögország- és 

Anatcliában. A tajték Görögországban két helyen fordul elő, Theba 

város közelében s Euböa szigetén, Achmet aga közelében. Theba 

környékén agyagos meszes alapanyagból álló conglomerátban, homok- 

és elmállott serpentinben találtatik tyúktojás egész gyermekfej nagy¬ 

ságú vésés szerkezetű darabokban, melyek félopált zárnak körül. Mig 

a darabok nedves helyen vannak, lágyak és könnyen vághatok, a le¬ 

vegőn való állás alkalmával megrepedeznek, s ez által hasznavehetle- 

nekké válnak. Anatoliában a kiásott darabokat meleg szobákban lassan 

szántják ki s viaszszal bedörzsölve és papirosba göngyölítve szállítják 

cl. Ez nem repedezik meg s félopált sem tartalmaz. Az anatóliaihoz 

hasonló az Euböa szigetén található, mely szintén esztergályozható és 

vágható. A tajtékhoz hasonló viselkedést mutat a serpentin is, mely 

a földből kivéve, könnyen esztergályozható s dolgozható fel, a levegőn 

azonban megkeményedve nehezebben lesz feldolgozhatóvá. A Tinnos és 

Euböa szigeten előjövő, Görögországban ophitesnek nevezett serpentin 

a feldolgozásra, építkezési célokra egészen alkalmas. (B. u. Hütt. Ztg. 

S5. 285.) 

8.'' F. — 8 ú 1 yp átelőjö vetél Myk one szigetén. 

Azon esetben, ha Európa különböző helyein a Blanc fix készítéséhez 

szükséges nyers anyagra nézve hiány állana be, a gyárosok a Syra 

melletti Mykone szigetről hozathatnák a súlypátot, a mennyiben ez itt 

a mauro mamira (fekete barlang) közelében tetemes mennyiségben 

fordul elő. Előjön továbbá ugyancsak itt kitűnő barnakőérc is nagy 

kiterjedésű betelepülésekben, melyek mindeddig még használatlanul 

hevernek s valószínűleg még továbbra is igy maradnak. A vasoxyd- 

tartalmú barnakőércek között gyönyörű, sejtes alkotásé példányok 
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jönnek elő, melyek valószínűleg kimosási folyamat utján állottak elő'. 

(B. u. Hütt. Ztg. 35. 190). 

S. F. — L i t h i umtartalmu b i o t i t. Portland és Middletown 

mellett Connecticutban fekete színű, igen erős fényű biotit jön elő. 

Vékony ^lemezeiben áttetsző s áteső világosságnál barna színű, egy 

opticai tengelyű ; fajsúlya 2.96; forrasztócsővel hevítve a lángnak jel¬ 

lemző vörös színt kölcsönöz, mint a lithium s ezáltal e speciesnek eddig 

leirt minden válfajától különbözni látszik. Elemzése következő ered¬ 

ményt adott: 35-61 kovasav, 20-Ó3 timföld, 0-13 vasoxyd, 2P83 vas- 

oxydul, 1-19 manganoxydul, 5’23 magnesiá, 9-69 káli, 0-52 nátron, 0;93 

lithion, 146 titansav, C-76 íluor, 1*87 viz. Ennek folytán R ; 11 : Si. 

— 1 : 1 : 2. (Sil. Amer-Jönni, 11. 431). 

S. F. — Az amerikai egyesült államok és a szik la 

hegység nyugati lejtőjének arany- és e z ü s 11 e mi e - 

lése 1874-ben. 

Arizone 

California 

Colorado 

Idaho 

Montaná 

Nevada 

487000 dollár New Mexikó 500,000 dollár 

20,300,531 Oregon . . 609,070 

5,188,510 „ Washington 154 535 

1,880,004 Utah 3,911601 

3,881,722 „ 

35,452,233 

Wyoming 100,000 

Összesen 72,428,206 „ 

a megelőzött években az össztermelés következő volt : 

1869. 1870. 1871. 1872 1873. 

61,500,000 — 66,000,000 - 66,663,000 — 63,943,857 — 71,642,523 dőli. 

(B. u Hütt. Ztg. 35. 186. 

S. F. — Egy u j s t a 1 a k t i t-b a r 1 a u g. A lauriumi bánya¬ 

vidéken véletlenségből egy stalaktit barlangra akadtak, melyet az isme¬ 

retes hasonló barlangok legszebbjei közé lehet sorolni. 20 méternyi 

mélységben fekszik s hozzájutni szerencsére nem egykönnyen lehet. 

A barlang boltozata a legtisztább (fehérségű stalaktitok milliói által 

van díszítve. Még szebb és nagyobbszerű volt á még 40 év előtt a 

geologok előtt ismeretes Olkaros nevezetű barlang Antiparos szigetén, 

mely azonban díszétől meg lett fosztva s a méternyi hosszúságú sta¬ 

laktitok a nyájaikkal ezen barlangban lakó pásztor ok által leverettek, 

vagy lelövetett, hogy nehány drachmán elárusíthassák. Az antiparosi sta¬ 

laktitok a kelet bazárjaiban mindenütt találhatók egész Alexandriáig. E 

mellett még a számos, erősen füstölgő világitó anyag folytán a megmaradt 
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stalaktitok a barlangban szürkés és fekete szinüekké lettek. B. u. Hiitt. 

Ztg. 35. 100). 

8. F. — A p o r o s z - á 11 a in bánya- és só müveinek te r- 

m e 1 é s e 1875-ben 

A. B á n y a m ii v e k : Termelési mennyi¬ 

ség mázsákban: 

Érték markban: 

1. Kőszén ..... 068.385,089 254,502,561 

2. Barnaszén .... 100,805,182 29,565,421 

3. Vasércek .... 51,8^8,451 19,300,811 

4. Horganyércek . . 9,304,103 12,628,820 

5. Ólom. 2,157,557 20,817,394 

6. Kéz. 5,479,083 6,611,368 

7. Mangan. 241,186 535,540 

8. Kovandok .... 2,479,534 2,576,418 ' 

9. Arany- ezüstércek 115 71,959 

10. Kobalt ..... 4,000 79,145 

11. Nickel. 4,448 35,411 

12. Antimon .... 309 2,495 

13. Arsen. 46,050 82,900 

14. Timkövek stb. 644,479 48,127 

15. Asphalt .... 410,000 246,000 

16. Földiolaj .... 770 24,840' 

17. Phosphorit . , . 

S ó m ii v e k : 

210,015 059,779 

1. Kősó. 1,608,157 534,411 

2. Kalisó. 3,253,221 1,202,872 

3. Keserüsó .... 619 31,238 

4. Főtlsó ...... 4,358,511 5,603,071 

(Ztschr. f. B. Hiitt. u. Sál. Wes. 21. 2'). 

TÁRSULATI ÜGYEK. 

Szcikyyülés f. évi dec. hó 6-án. 

Tárgyak : 

1. Lóczy Lajos m. nemz. muz. segédőr a „Hegyes-Drócsa“ 

ásváuyleihelyeic ismertette . (L. a jelen számbau). 

2. Soliniidt Sándor m. nemz. muz. őrsegéd a podscdlitzi 
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Zirkonról tartott ismertetést, mit rövid kivonatban a következőkben 

foglalhatni össze : 

Trziblitz és P o d s e d 1 it z n é 1 a cseh Mittelgebirge déli 

részén előjövő pyrophömpölyben találtatott Zirkon krystályokból a 

magyar nemzeti múzeum ásványtára a Lobkovitz herceg féle nagy 

gyűjteményből eredeti példányokkal bírván, ezek krystálytani meg¬ 

vizsgálása a következő eredményeket tüntető föl. 

A legömbölyödött élek világosan utalnak a hömpölygetésre, 

csak egyes kisebb és csak egyetlen nagyobb krystályon mutatkoznak 

hibátlanul. A legnagyobb egyén 8 mm. hosszú es 5 mm. széles, a leg¬ 

kisebb 3, illetőleg 2 mm. Összesen 20 krystály vizsgáltatott meg és 

ezek közül 8 pyramis és 12 oszlopszerű kiképződéssel birt. Színre 

nézve a hyacintvörös és a mézsárga színek az uralkodók. A lapok 

általában mind fényesek, sőt a kisebbek gyémántfényt is mutatnak. 

Eszleltetett összesen fi alak, ugyanis 2 prisma és 4 pyramis, ez utóbbiak 

közül egy új alak. Gyakori a törzspyramis és a törzsprisma üsszala- 

kulata, mely kettő között a középkristály is elő szokott fordulni. 

Legkitűnőbb minden tekintetben egy 5 mm. hosszú és 4 mm. széles 

hyacintvörösből a mézsárgába átmenő egyén, melyen mind az említett 

6 lap megjelenik. Összehasonlítván e zirkonokat más leihelyekről va-* 

lókkal, kitűnik, hogy a K okscharov tábornok által leirt, Uraiból 

származókhoz hasonló megjelenésiiek. 

3. Az első titkár P o p o v i t s V. S á n d o r újvidéki szerb 

főgymn. tanárnak a „Frusca-Gorá“-ra vonatkozó jelentését mutatta 

be, s ismertette meg vázlatosan. (L. a jelen számban). 

TITKÁRI KÖZLEMÉNYEK. 

Nyilvános nyngfatv dny ozás. 

A tagdíjat lefizették. 

1875-re: Varga Ferenc. 

187G-ra: dr. Abt Antal, dr. Azary Ákos, B.igyis András, Cser¬ 

nyim Andor, Egger Samu, Eichleiter Antal, Fekete József, Fikker 

Ferenc, Glanzer Gyula, Kremnitzky F. Jakab, Paszlavszkv József, 
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Staub Mór, Szentgyorgyi Elek, Szoltsányi Ferenc, Szumrák Pál, 

Wein János és Winkler Benő urak. 

1877-re : dr. Koch Antal, Pethö Gyula. dr. Stessel Lajos urak 

és a selmeci akad. általános társulat. 

Budapest, 1877 január 6-án. 

Roth Lajos, 

titkár. 
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Jltitif/isanszki/ J íl’ tábla. 

v.rt; i ifi fel 

Trachyttulfa 

$vc rívó it torivá C 
■ V 

bal fiarí 

aUuüiujfi 
m° cwlw, t^= 1398? ' 

1 fiarí 

't'3‘6 "VA 0 felelt 

- l— — Conaeria-réugek. 

bal jiart 

Ku-cH.arta a. Pa tt 
w éndté, dx, mo 





Stürzenbaum J. IV. tál)la. 

Temwtán Icőre rajz. Stürzenbaum J Ny. Grund V. Budapest. 

Földtani közlöny V. évf. 

Stürzenbaum J V. tál) la 

Ny. Grund V. Budapest, Ternuitán ledre rajz.Stíir; enbaum J. 

Földtani közlöny V. évf. 





Stürzenbaum J. VI.tábla 

4 

T e m után leöre rajz. Sturzen’b au ra J Ny. Gjund V. Budapest 

Földta ni közlöny V. évf. 









III. min 

xa _ Sao'lcö k\ui)aUll!'i.’iuclx ^eofa^iai 

Lixctc EK_DIfy IjOc'c'x -1 iáiul luxu 

Földtani Imimtj. VUníiilyam Ifid. 








